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Учасникам, гостям та організаторам ХІІІ Всеукраїнської 
виставки-форуму «Українська книга на Одещині» 

Дорогі друзі! 
Щиросердно вітаю організаторів, учасників та гостей XІІІ Всеукраїнської 

виставки-форуму «Українська книга на Одещині»! 

Символічно, що цьогорічна книжкова виставка-форум проводиться 
у  День слов'янської писемності і культури.  

Травневі зустрічі книговидавців, поетів, письменників, 
бібліотекарів та всіх шанувальників Книги в Одеській національній 
науковій бібліотеці імені М. Горького давно стали доброю традицією. Вони 
сприяють примноженню духовного, мовного і культурного надбання 
українського народу, стимулюють створення сприятливих умов для 
видання, розповсюдження та популяризації вітчизняної книги, заохочують 
учасників до участі в благодійних акціях. 

Сподіваюся, що цьогорічна виставка-форум стане для всіх святом 
книги, сповненим неповторними та незабутніми враженнями, 
знайомствами з новими творчими особистостями.  

Дозвольте побажати міцного здоров’я, родинного затишку, 
особистого щастя і нових здобутків у благородній справі відродження, 
збереження і примноження національного та світового культурного 
надбання. 

Із щирою повагою  
 
Міністр 
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МАТВІЙЧУК 
Едуард Леонідович, 
голова Одеської обласної 
державної адміністрації  

 
 
 
 
 

 
Шановні організатори, учасники та гості 
ХІІІ Всеукраїнської виставки-форуму  

«Українська книга на Одещині»! 
 

Радий вітати вас на гостинній одеській землі. 
Подія, що вже тринадцятий рік поспіль відбувається в нашому 

місті, дає чудову можливість вітчизняним видавцям та 
книгорозповсюджувачам презентувати широкій  аудиторії читачів увесь 
спектр книжкової продукції, яка виходить на теренах України. Знаменно, 
що знову на багатонаціональній землі Одещини будуть представлені 
видання різними мовами. Це, безперечно, слугуватиме розвитку і 
взаємозбагаченню етнічної культури жителів півдня України, 
підтриманню в регіоні атмосфери міжнаціональної толерантності та 
злагоди.  

Зважаючи на високу і благородну мету цього масштабного 
культурно-просвітницього проекту – сприяти збереженню та 
примноженню духовного та культурного надбання українського народу, 
створенню належних умов для вітчизняного видання, розповсюдженню та 
популяризації нових книжкових видань, поповненню фондів бібліотек 
регіону новою літературою, вважаю за честь взяти ХІІІ Всеукраїнську 
виставку-форум «Українська книга на Одещині» під свій патронат. 

Усім добре відомий вислів французького філософа Дені Дідро: 
«Якщо людина перестає читати, вона перестає мислити». Тому усім нам, 
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державникам, книговидавцям, бібліотекарям, потрібно спрямувати свої 
зусилля на зміцнення позицій книги у суспільстві, популяризацію читання, 
підвищення читацької культури, бо це є найбільш вагомими чинниками в 
розвитку людської особистості, нації та держави, визначальним 
критерієм оцінки морального, культурного та інтелектуального здоров’я 
українського народу.  

Приємно усвідомлювати, що започаткована у 2000-му році на 
Одещині виставка-форум, задяки професіоналізму, старанням та енергії 
справжніх подвижників книжкової та бібліотечної справи, набула 
загальнонаціонального масштабу, стала визначною подією у культурному 
житті нашої держави. 

Шановні друзі! Бажаю організаторам ХІІІ Всеукраїнської 
виставки-форуму «Українська книга на Одещині» зберегти традиційно 
високий рівень проведення заходу, а всім учасникам та гостям форуму – 
плідного спілкування, натхнення, творчих успіхів на благо України! 
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БОТУШАНСЬКА 
Ольга Федорівна, 
генеральний директор  
ОННБ імені М.Горького, 
заслужений працівник 
культури України, 

повний кавалер ордена 
княгині Ольги, 

голова оргкомітету 
ХІІІ Всеукраїнської 
виставки-форуму 

“Українська книга на Одещині” 
 

 
Шановні колеги, дорогі друзі! 

 
Ось уже тринадцятий рік поспіль у травні Одеса перетворюється 

на книжкову столицю України. Сюди, до міста квітучих акацій та 
морських бризів, приїздять книговидавці з усіх куточків нашої держави, 
аби потішити шанувальників книги новинками літератури. 

ХІІІ Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на 
Одещині», яку Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького 
традиційно проводить спільно з Міністерством культури України, 
Державним комітетом телебачення та радіомовлення України, Одеською 
обласною державною адміністрацією, Одеською обласною та Одеською 
міською радами, Українською асоціацією видавців та 
книгорозповсюджувачів, узяв під свій патронат голова Одеської обласної 
державної адміністрації Едуард Леонідович Матвійчук.  

Як і завше, своє плече під організаційні проблеми підставляють 
управління у справах преси та інформації, управління культури і туризму 
та управління освіти і науки облдержадміністрації, Книжкова палата 
України імені І.Федорова, Одеська обласна Рада миру, Одеська організація 
Національної спілки письменників України, Одеська регіональна 
організація Національної спілки журналістів України. Вагому підтримку 
цій масштабній культурно-просвітницькій акції надають Благодійний 
фонд «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут», очолюваний Героєм 
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України, лауреатом Галереї почесних благодійників Одещини «Люди 
щедрих сердець» Володимиром Станіславовичем Філіпчуком, Свято-
Архангело-Михайлівський жіночий монастир – ігуменя Серафима, ПАТ 
«Пласке» та ПАТ «Єнні Фудз», очолювані лауреатами Галереї почесних 
благодійників Одещини «Люди щедрих сердець» Олегом Ісааковичем 
Платоновим і Сергієм Георгійовичем Терзієвим, підприємець, меценат, 
лауреат Галереї «Люди щедрих сердець» Валентин Володимирович 
Стремядін, ТОВ «Стікон» (директор Леонід Якович Крючков), Одеська 
обласна дирекція НАСК «Оранта» (директор Євген Володимирович 
Мельников) та багато інших добрих друзів бібліотеки. 

Символічно, що нинішній книжковий форум проводиться у декаду, 
насичену святами, що мають безпосереднє відношення до нашої загальної 
справи: 20 травня ми відзначали Всеукраїнський день працівників 
культури та майстрів народного мистецтва; 21 травня – Всесвітній день 
культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку; урочиста церемонія 
відкриття виставки-форуму, 24 травня, збіглася з Днем слов'янської 
писемності і культури; фінальним же акордом заходу, 26 травня, 
прозвучить вітання нашим гостям з нагоди Дня працівників видавництв, 
поліграфії та книгорозповсюдження. Натхнення та оптимізму на 
успішний розвиток подій у царині культури, зокрема у книговидавничій та 
бібліотечній справі, додає проголошення Президентом України 2012 року 
Роком культури та відродження музеїв.  

Започаткована 2000-го року, виставка-форум покликана сприяти 
збереженню та примноженню духовного та культурного надбання 
українського народу;  популяризації та розвитку державної мови, розвитку 
і функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя; 
створенню належних умов для вітчизняного видання, розповсюдження та 
популяризації нових книжкових видань різними мовами, що вийшли 
впродовж року на теренах України; поповненню бібліотек Південного 
регіону новою літературою. 

Проголошена дванадцять років тому мета цього масштабного 
культурно-просвітницького заходу не втратила своєї актуальності й нині, 
адже розбудова української держави неможлива без розвитку національного 
книговидання, яке відіграє важливу роль у самоусвідомленні нації, 
формуванні культури, духовності та водночас є свідченням національно-
культурного відродження українського народу.  

Серед видавництв, які постійно беруть участь у виставці-форумі, 
– «Наукова думка» НАН України, ТОВ «Академвидав», «Мистецтво», 
«Картографія», «Мапа», ТОВ «Видавничий Дім «Києво-Могилянська 
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академія», ТОВ «Алерта» (Київ), «Університетська книга» (Суми), 
Редакція газети «Підручники і посібники» (Тернопіль), «Астропринт» 
(Одеса) та ін. Вони представлятимуть наукову, довідково-енциклопедичну, 
навчальну, дитячу і художню книгу, видання, присвячені історії та 
культурі України, українському фольклору, питанням економіки, 
педагогіки, літературознавства, мистецтва, філософії та релігії, книжки 
патріотично-громадянської тематики, картографічні видання, 
мультимедійні навчально-ігрові програми для дітей, поштові листівки 
тощо. 

Виставці-форуму традиційно передує конкурс читацьких рецензій 
на книжкові новинки, які побачили світ у вітчизняних видавництвах у 
2011-2012 роках та стали переможцями різноманітних престижних 
конкурсів та літературних рейтингів, вирізняючись з-поміж інших 
претендентів актуальністю теми, змісту, ілюстративним оформленням, 
оригінальністю дизайнерської роботи та поліграфічного виконання. На 
конкурс було представлено 20 творчих робіт. Кращі рецензії будуть 
відзначені премією «Читач року».  

Значущою подією виставки-форуму стане благодійна акція 
передачі до фондів ОННБ імені М.Горького рідкісних видань ХVІІ 
століття – церковнослужебних книг «Тріодіон» та “Євангеліон», виданих у 
Львові в Типографії братства, – депутатом Одеської обласної ради, 
головою постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної 
політики та банківської діяльності Одеської обласної ради Ю.К.Масловим. 

Чільне місце у програмі  книжкового форуму відведено «круглому 
столу» на тему: «Українське книговидання 2012» за участі начальника 
відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек Міністерства 
культури України Л.С.Нікіфоренко, начальника відділу виставкової 
діяльності та книгорозповсюдження управління видавничої справи 
Держкомтелерадіо України Т.Р.Демченко, директора Книжкової палати 
України імені І.Федорова, доктора технічних наук, професора 
М.І.Сенченка, президента Української асоціації видавців та 
книгорозповсюджувачів О.В.Афоніна, провідних книговидавців, 
бібліотекарів, громадських діячів та книгорозповсюджувачів.  Микола 
Сенченко проведе також ділову зустріч з бібліотечними працівниками 
регіону та презентацію книги «Центральна наукова бібліотека АН УРСР у 
пошуках досконалості: 1985- 1992 рр. Моє бібліотечне життя» ( К. : 
КИТ, 2011). 

Відбудуться творчі зустрічі з  лауреатами Національної премії 
імені Т.Г.Шевченка - поетом, віце-президентом Асоціації українських 

 9 



письменників, головним редактором журналу «Сучасність»  Тарасом 
Федюком та членом Одеської обласної організації Національної спілки 
письменників України Володимиром Рутківським.  

Відвідувачам виставки-форуму традиційно пропонується цікава 
програма презентацій. На особливу увагу заслуговує зустріч з 
представниками видавництва «Мистецтво», яке відзначає свій 80-річний 
ювілей. Протягом усієї своєї діяльності видавництво «Мистецтво» 
активно популяризувало багатовікову українську культуру та мистецтво. 
За цей час було підготовлено тисячі чудово ілюстрованих наукових та 
популярних видань, які прикрашають книжкову колекцію і нашої 
національної бібліотеки. Нині на суд читачів будуть представлені нові 
видання - «Національний музей історії України» (Т. 1) та «Історія 
української вишивки» Тетяни Кара-Васильєвої.  

Нові видання представлятимуть також видавництво «Наукова 
думка» ( «Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття» у 2 
книгах) та Поліграфічно-видавничий дім «Твердиня» з м. Луцька («Боса 
флейта. Поезії+переклади/переспіви» Петра Коробчука та «Трильяди 
сонетів» Віктора Мельника). 

Одеська обласна організація Національної спілки письменників 
України запропонує увазі читачів нові твори наших земляків – Олекси 
Різниківа, Володимира Гараніна, Романа Кракалії.  

Зацікавлять відвідувачів виставки-форуму і презентації 
Літературно-художнього проекту «Соты» та книжки Дмитра Бураго 
«Киевский собор» (видавництво «Видавничий дім Дмитра Бураго»); книги 
В.Г.Денісова та Ю.А.Нікітіна «История одесских выставок» 
(«Астропринт», Одеса, 2011 р.);  книжки Галини Лазарєвої «Глеб Жеглов. 
Володя Шарапов. Место встречи изменить нельзя» ( видавництво 
«Фенікс», м.Одеса); бібліографічного покажчика ОННБ імені М.Горького 
«Корифеї українського театру в одеській пресі», присвяченого 
М.К.Садовському, П.К.Саксаганському, М.К.Заньковецькій. 

На шанувальників живописного та графічного мистецтва чекає 
неповторна зустріч з прекрасним - виставка «Квітуча палітра Василя 
Понікарова». 

Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу «Краща 
книга виставки-форуму 2012 року» буде проведена 24 травня в Одеському 
літературному музеї. 

Цьогорічне виїзне Свято української книги відбудеться в м. 
Ізмаїлі. Традиційно під час нього буде здійснено благодійну акцію – 
безкоштовну передачу нових книжок вітчизняних видавництв до 
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бібліотечної мережі Ізмаїла та Ізмаїльського району. Відбудуться також 
творчі зустрічі авторів книг з громадськістю міста. Активну підтримку 
святковим заходам надають ізмаїльський міський голова Андрій 
В’ячеславович Абрамченко, секретар Ізмаїльської міськради Євген 
Миколайович Пундик, начальник відділу культури Ізмаїльської міськради 
Сергій Аркадійович Лузанов. 

Під час роботи виставки-форуму експонуються книжково-
ілюстративні виставки: «Краща книга виставки-форуму 2012»; «Видання 
ОННБ імені М.Горького»; «Дивосвіт мистецтва» (до 80-річчя 
видавництва «Мистецтво»); «Книги одеських письменників (2010-2012 
рр.)»; «Співець козацького степу: до 75-річчя від дня народження 
Володимира Рутківського». 

Щиро бажаю всім учасникам ХІІІ Всеукраїнської виставки-
форуму «Українська книга на Одещині» доброго настрою, енергії та 
натхнення для здійснення нових успішних проектів, радості від 
спілкування з гарною книгою!  
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АФОНІН 
Олександр Васильович, 

президент  
Української асоціації видавців 
та книгорозповсюджувачів 

 
 
 
 
 
 

 
Дорогі друзі! 

 
І знову разом з Днем української книги на Одещині прийшло 

до нас свято. Свято всього того мудрого, доброго, чесного, що несе в 
собі книга — найголовніший винахід за всі часи існування людства. 
Це свято із року в рік дарує жителям Одещини і всім нам гурт 
самовідданих служителів вітчизняного друкованого слова, колектив 
Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького на чолі 
з Ботушанською Ольгою Федорівною.  

В умовах, коли в українському соціумі поступово 
нівелюється потреба в моральній, культурній, освіченій людині й у 
книзі як головному чиннику розвитку особистості та фактору 
забезпечення її високого соціального статусу, успішного просування у 
професійній кар’єрі, ту роботу, яку проводить колектив бібліотеки, 
можна вважати подвижництвом.  

Сьогодні бібліотекарі, як ніхто інший, працюють на 
майбутнє України, намагаючись зупинити процеси деградації 
населення і відступу держави від тих рубежів, які ми звикли 
називати цивілізаційними.  

 12 



Я переконаний, що настануть ще часи, коли всі, для кого ви 
нині зберігаєте і популяризуєте українську книжку, прийдуть і 
земно вклоняться вам за вашу працю, дорогі друзі і колеги.  

Зі святом усіх нас, зі святом, яке завжди з нами — тими, 
хто любить і цінує книжку!  

 
З незмінною повагою  
 
Президент Української асоціації видавців 
та книгорозповсюджувачів  
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ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
 

Історична довідка 
 
Ізмаїл розташований на південному заході Україні, на 

лівому березі Дунаю, в 80 км від Чорного моря, в південно-західній 
частині Причорноморської низовини. Площа території міста – 53,5 
кв.  км. Ізмаїл оточують численні й екологічно важливі озера; 
неподалік від нього – Дунайський біосферний заповідник у дельті 
Дунаю. У пониззі Дунаю багато лиманів, на морському узбережжі і 
в шельфовій зоні – унікальні природні комплекси, водно-болотні 
угіддя, екосистеми, що формують його важливе рекреаційне 
значення. Водопостачання Ізмаїла забезпечують артезіанські 
свердловини.  

Рівень забруднення 
атмосферного повітря 
перебуває в межах норми.  

У межах міста – 
об'єкти природно-заповідного 
фонду: парки-пам'ятки 
місцевого значення «Міський 
сквер» (у центральній частині 
Ізмаїла, площа - 1,5 га) і 
Барановський ліс (163 га). 
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Чисті джерела гір 
Східного Шварцвальда 
народжують струмки, два 
з яких дають початок 
величнішій річці Європи - 
Дунаю. На землі древньої 
Бессарабії розкриває 
Дунай свою красу: 
широкий, повноводий, 
спокійний, величний Істр 
щедро дарує життя нашій 
землі. Найдавніші люди 
на території нашого краю 

з'явилися в епоху пізнього палеоліту. Сучасні історики 
стверджують, що на Ізмаїльщині були поселення оріньякської 
культури. Перші краяни використовували прості знаряддя – кам'яні 
скребки, різці, наконечники для дротиків і стріл. Тоді головним 
заняттям людей було збиральництво і полювання. Саме тоді у 
наших предків з'являються і перші релігійні уявлення у вигляді 
тотемізму, анімізму, магії. 

У IV-II тис. до н.е. у Подунав'ї сусідять поселення 
гумельницької (назва від поселення Гумельниця в Румунії) і 
трипільської (назва від поселення Трипілля на Київщині) культур. 
Згодом трипільці разом з місцевими скотарськими племенами 
стали основою для Усатівської культури, яка пізніше 
трансформується в так звану буджацьку культуру. У II-I тис. до н.е. 
поселення Подунав'я потрапляють у сферу впливу іраномовних 
племен. Спочатку з'явилися войовничі кіммерійці, потім скіфи, 
трохи пізніше – сармати.  

Скіфи створили Велику Скіфію, яка тягнулася вздовж 
чорноморського узбережжя, від Дунаю до Дону. Займалися вони 
скотарством, землеробством, були войовничими. Геродот писав 
про них: "Ні єдиному ворогові, що напав на їхню країну, вони не 
дають врятуватися; і ніщо не може наздогнати їх, якщо тільки вони 
самі цього не допустять". Зброя скіфів була виготовлена із заліза, 
а їхній лук за далекобійністю, прицільністю не мав аналогів. У 
могильних похованнях скіфів  знаходять шоломи, панцирі, залізні 
мечі, стріли і, природно, частину військової здобичі - золоті 
прикраси, посуд.  

514 року до н.е. землями Ізмаїльщини проходило військо 
перського царя Дарія. Врахувавши чисельну перевагу персів, 
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скіфи обрали тактику «партизанської» війни. Уникаючи 
генерального бою, вони заманювали персів углиб країни, 
послаблюючи їх дрібними сутичками, знищуючи колодязі, 
пасовища і населені пункти. Перси направляють до Іданфірса, 
одного із скіфських царів, гінця з вимогою або прийняти бій, або 
підкоритися. Іданфірс відповів, що він підкоряється тільки богам 
Зевсу і Гестії, і передав персам особливі подарунки: птаха, мишу, 
жабу і п'ять стріл. Отримавши дари, Дарій вирішив, що скіфи 
визнають його владу, даруючи воду і землю (миша і жаба) і 
здаються на милість переможця (птах - кіннота, стріли - все 
військо). Однак Гобрій, один із радників Дарія, по-іншому 
розшифрував дарунки скіфів: "Якщо ви, перси, не полетите в 
небо, як птахи, або не зариєтесь у землю, як миші, або не 
пострибаєте у болота, як жаби, то не повернутися вам назад, не 
випробувавши скіфських стріл". Наступні події повністю 
підтвердили правильність трактування Гобрія. Врешті-решт перси 
залишили Скіфію. 

У II столітті до н.е. землі Подунав'я були захоплені 
сарматами, яким вдалося підкорити скіфські племена. Назва 
«сармати» походить від іранського слова "саоромані", що означає 
«оперезаний мечем».  

Скіфо-сарматський період на території нашого краю збігся 
з періодом Великої грецької колонізації, одним із напрямів якої 
було освоєння території Північного Причорномор'я. Грецька 
колонізація була мирною. Зовсім інакше відбувалася римська 
колонізація. Аж до середини II ст. н.е. подунайські землі були 
ареною кривавого протистояння, свідченням цьому є залишки 
військових римських укріплень по берегах Дунаю. З цією епохою 
історики пов'язують появу так званих Троянових валів, залишки 
яких збереглися на Ренійському напрямку. Знайдені на території 
міста фрагменти римської кераміки, бронзові та мідні монети I-IV 
ст. н.е. дозволяють припустити наявність римського укріпленого 
пункту на території сучасного Ізмаїла.  

III-IV століття н.е. були періодом поступового занепаду 
сарматських племен. Вторгнення готів, а потім гунів остаточно 
ослабило ці племена, і лише степові кургани нагадують нам тепер 
про цей войовничий народ.  

Початок нашої ери – це період «великої слов'янської 
колонізації». У перші століття нашої ери слов'яни активно 
освоювали Причорномор'я, а дещо пізніше і Придунав'я. Потрібно 
сказати, що слов'янська колонізація носила мирний характер. 
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Історичні джерела стверджують, що в II-III ст. на території між 
гирлами Дунаю та Дністра жили венеди, а документи VI 
ст.свідчать, що на лівому березі Дунаю жили слов'янські племена 
антів і склавинів. 

Римська карта 360 року свідчить про слов'янську 
колонізацію Придунав'я, на ній на місці сучасного Ізмаїла показано 
слов'янське поселення Сміл. Очевидно воно виникло на місці 
римської фортеці Сморніс. З V по VIІ століття Сміл входив до 
складу слов'янської держави антів, які успішно воювали з готами. 
Однак на початку VII ст. держава антів загинула під ударами 
аварів. Північним Причорномор'ям проходять гуни, болгари, 
авари, угри, печеніги, половці.  

У VII-X столітті в Східній і Південній Європі з’являються 
великі племінні союзи і формуються середньовічні держави. З цим 
періодом у нашому краї пов’язано кілька десятків поселень 
балкано-дунайської культури. Ще до створення Київської Русі в 
Подунав'ї жила група слов'янських племен – тиверців, яких іноді 
ще називають "подунайцями". За часів правління перших 
київських князів (Х ст.) ці землі були приєднані до Київської Русі. У 
968 році землями нинішньої Ізмаїльщини пройшла дружина князя 
Святослава.  

На початку ХІІ ст. дунайські землі ввійшли до складу 
Галицько-Волинського князівства. За свідченням автора "Слова о 
полку Ігоревім", "Тут, зачинивши ворота Дунаю, Ярослав суду 
рядив". Це період розквіту поселення Сміл; тут успішно 
розвивається торгівля, ремесло, сільське господарство. Численні 
знахідки на території сучасного Ізмаїла свідчать про присутність 
на лівому березі Дунаю в цей час і візантійців, які засновували 
населені пункти на місці майбутньої фортеці Ізмаїл. Православна 
візантійська церква також активно освоювала ці території і, 
незважаючи на близькість кочівників, відкривала тут в ХІ-ХІІІ ст. 
монастирі.  

У середині ХІІІ ст. на землях Придунав'я з'явилися 
монголо-татари. Спочатку вони розбили половців, а потім 
знищили або полонили більшу частину населення краю. Багаті, 
врожайні землі надовго стали пустельними. Це була пора 
тривалого господарського та культурного занепаду краю. 
Незважаючи на це, в кінці ХІІІ - на початку ХІV ст. на лівобережжі 
Дунаю з'являються генуезькі купці, які засновують торгові факторії. 
Історики припускають, що в районі нинішнього Ізмаїла існувала 
генуезька факторія. 
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На початку ХV ст., після розпаду Золотої Орди, за 
придунайські землі з перемінним успіхом воюють два дунайських 
князівства – Валахія і Молдова. У другій половині XV століття 
землі Бессарабії стають об'єктом домагань з боку Османської 
імперії, яка в 1484 р. захопила дві молдавські фортеці – Кілію і 
Білгород. Після нової кампанії султана Сулеймана 1538 р. на захід 
від Кілії на березі Дунаю виникло нове турецьке поселення –
Ізмаїл, яке згодом стало містечком і транзитним портом. За 

розпорядженням уряду 
Османської імперії в 
буджацьких степах були 
розселені ногайські 
татари (Білгородська 
або Буджацька орда).  
 
Колишня турецька 
каплиця XVI ст. 
(нині – діорама штурму 
міста Ізмаїл) 

 
В одній з турецьких хронік повідомляється про смерть 

Мехмеда-аги, який побудував «фортецю на березі Дунаю, на місці 
переправи Ізмаїл». Фортеця була потрібна для охорони торгового 
поселення, що знаходилося в неспокійному прикордонні 
величезної імперії, а поселення, мабуть, знаходилося спочатку в 

самій фортеці, тобто було 
оточене земляним валом, 
можливо, мало оборонні 
споруди.  

Відомий турецький 
мандрівник XVII ст. Евлій 
Чалебі свідчив, що в 
середині XVII ст. Ізмаїл мав 
"пречудесний порт", в якому 
знаходилося до 500 суден, 
2000 будинків, безліч 
торгових лавок. 

Існували три мусульманських квартали з кам'яними 
будинками під черепичним дахом, мечеті. Населення займалося 
переважно торгівлею - щороку купці відправляли в польські та 
московські землі понад 2 тисячі возів солоної риби. У місті існував 
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невільницький ринок. Крім мусульман і слов’ян, в Ізмаїлі жили ще 
греки, вірмени, євреї, волохи.  

Що ж до фортеці, то існує кілька версій. Перша фортеця, 
збудована Мехмедом-агою, не мала військового значення. Вона 
дуже часто піддавалася 
нападам і руйнуванням. 
Досить часто у передмістях 
фортеці з'являлися 
запорізькі козаки. У 1594 і 
1595 рр. вони на чолі з 
отаманами Северином 
Наливайком та Іваном 
Сулимою зробили кілька 
набігів на фортецю. У 1609 
козаки вщент спалили 
Ізмаїл. Походи відбулися також і у 1632 і 1673 рр. Тому не дивно, 
що в 40-ві роки XVII століття ті, хто описував Ізмаїл, відзначали, 
що це "турецьке місто, зовсім не обнесене стіною", а через 20 
років і Евлій Чалебі відзначить характерну деталь: "оскільки 
фортеці тут немає, то немає і коменданта". Але через півстоліття 
про Ізмаїл говорять уже зовсім по-іншому: "місто Ізмаїл ... фортеця 
... з турецьким гарнізоном, яким не слід нехтувати". Коли ж була 

побудована та 
неприступна 

фортеця, яку в 
другій половині 
ХVIII ст. 

штурмували 
російські війська? 
Можливо, турки 
відбудували і 
посилили фортецю 
саме в другій 
половині XVIII ст., 
коли край став 
ареною військово-

політичного 
протистояння Російської та Османської імперій. 

У 1770 році російська армія під командуванням 
П.О.Румянцева розгромила 150-тисячну турецьку армію. Ізмаїл 
був узятий корпусом генерала М.В.Рєпніна. Активну участь у 
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штурмі фортеці брали запорізькі козаки. Першим комендантом 
фортеці був призначений полковник 
Івков, при ньому укріплюються 
бастіони фортеці, споруджується 
верф. Однак за умовами Кучук-
Кайнарджийського миру Ізмаїл був 
повернений Туреччині.  
 
Меморіальна дошка  
на честь взяття фортеці Ізмаїл 

 
Перспектива чергової 

російсько-турецької війни змушує 
турків звернути особливу увагу на 
фортечні споруди Ізмаїла. Під 
керівництвом французького 
інженера Де Лафіт-Клове і 

німецького архітектора Ріхтера фортеця була модернізована і 
стала головним опорним пунктом турецької армії у Подунайському 
краї.  

 
Пам’ятник О.В.Суворову 

У 1787 році, з початком 
російсько-турецької війни, Ізмаїл 
знову в центрі подій. У 
листопаді 1790 року 28-тисячна 
армія під командуванням 
генерала І.П. Гудовича оточила 
фортецю з суші, з Дунаю Ізмаїл 
був блокований флотилією 
адмірала Дерібаса. Запорізькі 
козаки під командуванням 
отамана А.Головатого підійшли 
до східних бастіонів фортеці. У 
грудні того ж року, за наказом 
головнокомандувача російської 
армії Г.О.Потьомкина, до 
Ізмаїла прибув О.В.Суворов; він 
приступив до організації 
штурму, який стався 22 грудня 
1790 року та закінчився 
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перемогою російської армії. Однак за Яським мирним договором, 
Ізмаїл у 1791 році вдруге був повернений Туреччині. Росія не 
полишала намірів приєднати до імперії цей край, зокрема Ізмаїл. 
Кілька разів російські війська намагалися захопити фортецю, але 
тільки в серпні 1808 року вона капітулювала перед військами 
генерала Засса. Одним з учасників штурму був видатний 
український письменник І.П.Котляревський. За умовами 
Бухарестського миру Ізмаїл відходить до Росії. Однак після 
поразки Росії в Кримській війні, в 1856 р. Ізмаїл знову переходить 
під владу Туреччини. Бастіони фортеці і земляні вали були 
зруйновані і вже ніколи не відбудовувалися.  

Мирне становлення міста було пов'язане з діяльністю 
російського коменданта (з 1809) генерал-майора, командувача 
фортець Бессарабії С.О.Тучкова.  

 
Пам’ятник С.О.Тучкову 

 
За словами історика-

краєзнавця П.Т.Коломойцева, 
«Тучков особисто вибрав місце, 
де має бути місто, розбив його на 
квартали, заклав перші будівлі 
для магістрату і 
градоначальства». Сергій 
Олексійович Тучков докладав 
колосальних зу ь до зас ня 
міста. Якщо в 1809 році в місті 
проживало 3250 осіб 
магометанської і 569 - 
християнської віри, то лише за 

півроку 1811 завдяки його зусиллям в Ізмаїл прибуло 2200 осіб, у 
тому числі 947 українців, 638 росіян, 168 молдаван та ін. 
Поступово безіменне передмістя фортеці Ізмаїл перетворюється 
на місто, яке 19 вересня (10 жовтня за новим стилем) 1812 року 
указом Сенату було перейменоване в місто Тучков. Ця назва 
збереглася до 40-х років Х1Х ст. У 1813 році Тучков стає 
повітовим містом, що сприяє його подальшому розвитку. У місті 
жили представники різних національностей - росіяни, українці, 
молдавани, болгари, вірмени, цигани. Такий строкатий склад 
населення зберігся донині. Займалося населення в основному 
ремеслом, торгівлею, землеробством, обробітком садів і городів. 

сил елен
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До 1817 р. у місті, фортеці та прилеглих хуторах проживала 11571 
особа, у місті налічувалося 823 будинки, у фортеці - 275, 7 церков 
і 2 монастирі. У 1821 році місто відвідав О.С.Пушкін. Він оглянув 
фортецю, місто, побував у гостях у домі С.О.Тучкова.  

Меморіальна дошка на 
честь О.С.Пушкіна 

 
 
 
У 1826 році був 

затверджений герб міста. 
Незважаючи на те, що він 
зазнав ряду змін, основні його 
символи збереглися досьогодні (хрест, півмісяць, шабля, берег, 
вода). 

Вид порту 
Подальший розвиток міста 

був прямо пов'язаний з Дунаєм. В 
1823 році був відкритий Ізмаїльський 
порт. Уже за три роки порт відвідали 
84 російських, 26 англійських, 24 
австрійських, 10 сардінських і 10 
турецьких суден. Значення міста, 
особливо в міжнародній торгівлі, 
зростало, це привело до створення в 
1830 році градоначальства, яке 
очолив С.О.Тучков.  

 
У 1831-1832 роках у місті 

було побудовано 174 житлових 
будинки, 64 торговельних лавки, 4 
магазини для зберігання зерна. 
Закінчилося облаштування 
Дунайського проспекту. На 
центральній площі міста було 
закінчено будівництво Покровського 
собору (за проектом архітектора 
Мельникова). У цей час в Ізмаїлі 
починає роботу канцелярія митного 
округу і центральний карантин. 

Покровський собор 
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Розвиток міста відбувався 

в досить складних умовах: 
царська влада не виділяла коштів, 
у краї часто спалахували різні 
епідемії (чума - 1819, 1824, 1829 
рр.; холера – 1831 р.), траплялися 
неврожайні роки (1825 – 1826).  
 
Митниця 

 
 
 

Ринок 
 
У березні 1835 року 

С.О.Тучков направив імператору 
рапорт, з якого ми дізнаємося, що 
місто ділилося на чотири квартали 
і мало 45 вулиць. У фортеці, місті, 
хуторах загалом налічувалося 
2540 будинків. У місті була 
канцелярія градоначальника, суд, 
карантинне управління, митниця 
та інші установи; проживало 
12 227 чоловік різних 
національностей і віросповідань. Судна з порту відправлялися до 
Одеси, Херсона, Константинополя, Ліворно, Генуї, Марселя. 
Щороку Дунай приносив до 100 тис. пудів риби. В місті працювало 
11 дрібних підприємств, близько 300 торгових лавок, понад 150 
млинів, 100 цехів, в яких працювало понад 700 ремісників.  

Подальшому мирному розвитку міста завадила Кримська 
війна (1853-1856). Паризький мирний договір розділив землі 
Придунав'я між Молдовою і Туреччиною. Порушення економічних 
зв'язків, зміна звичного способу життя зумовили падіння 
промислового виробництва, призвело до зменшення кількості 
жителів у краї. Тільки за два роки (1860-1861) понад 20 тис. 
чоловік виїхали за його межі. Після чергової російсько-турецької 
війни (1877-1878) Ізмаїл знову став російським. Поступово 
розвиток краю стабілізувався, в його економіку починають 
вкладати кошти не тільки російські, але й іноземні банки. 
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Наприклад, французи фінансували 
будівництво залізниці Бендери-Рені, 
німецькі та бельгійські банки 
інвестували розвиток 
борошномельної промисловості. 
Хоча в цілому промисловість мала 
дрібнотоварний характер: на 32 
промислових підприємствах міста 
працювало всього лише 657 
робітників. 
 
Міська дума 

 
Після приєднання Бессарабії до Росії царський уряд в 

основному зберіг звичну для місцевих жителів систему 
управління. Наприкінці 70-х років ХІХ ст. були обрані комунальна 
рада і міська управа, яка була виконавчим органом ради. 
Очолював управу міський голова. Цю посаду посідали: 1878-1889 
рр. - І.Ніколаєвич; 1889-1906 - Ф.Тульчіанов; 1906-1907 - 
С.Кольцов; 1908 - Комарницький; 1909-1910 - І.Авраамов; 1911 - 
1917 - Д.Тульчіанов; 1917-1918 - Е.Лашков.  

 
Дом учителя (будинок початку ХХ ст.) 

 
Певні зміни на межі ХІХ-ХХ століть відбуваються в галузі 

освіти. У місті були чоловіча та жіноча гімназії, духовна семінарія, 
14 парафіяльних шкіл, в яких навчалося понад 1030 учнів. На цей 
період припадає робота в нашому місті відомого болгарського 
поета Христо Ботєва. Згідно з переписом 1897 року в Ізмаїлі 
проживало 39,1% молдаван, 19,6% українців, 12,4% росіян, 12% 
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болгар, 7,5% гагаузів, 4,8% євреїв, від 0,1 до 0,7% - циган, вірмен, 
греків, німців і поляків. 
 
Маріїнська вулиця 

 
На початку ХХ ст. в Росії 

почався пошук нових шляхів 
суспільного розвитку. Специфіка 
економічного життя Ізмаїльщини 
наклала певний відбиток на 
розвиток громадського руху в краї. 
Робітничий клас Ізмаїла був 
нечисленним. Найактивнішим 
прихильником перетворень було 
безземельне і малоземельне 
селянство. В краї не було 

інтелігенції, яка могла виступити генератором національно-
визвольних ідей. Однак перша російська революція 1905-1907 
років знайшла певний відгук і в Ізмаїлі. У 1904 році проти конвенції 
між Росією та Румунією виступили рибалки Ізмаїла, бо умови 
конвенції скорочували для них зони вилову риби на Дунаї; у травні 
1905 року в місті з'явилися антиурядові прокламації "Перший 
крок", "Травневі вимоги". Стурбованість поліції викликало 
перебування в місті влітку 1905 року лейтенанта П.П.Шмідта, який 
пізніше очолив повстання 
севастопольських матросів. 19 
жовтня 1905 року на центральній 
площі міста відбулася 
антиурядова демонстрація. 
Ізмаїл стає центром 
переправлення нелегальної 
літератури революційного змісту 
з Болгарії. Напередодні Першої 
світової війни Ізмаїл був 
найбільшим адміністративним і 
торговим центром Подунав'я. В 
місті і передмістях проживало 
35 708 чоловік. 

Олександрівська вулиця 
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Під час Лютневої революції у місті був оголошений 
військовий стан. 20 листопада 1917 року в Ізмаїлі відбувся перший 
з'їзд Рад Придунайського краю. Тоді ж місто потрапило у сферу 
впливу "Сфатул Церій" (демократичний парламент, створений в 
Кишиневі), який пішов на конфронтацію з більшовиками, 
вважаючи за краще зближення з Українською Центральною 
Радою. Політична нестабільність у краї, протистояння між 
радянською Росією, Молдовою та Україною було використано 
Румунією, яка в січні 1918 року захопила майже всю Бессарабію. В 
цей час комісаром Дунайської флотилії призначається Анатолій 
Железняков. Але, незважаючи на всі зусилля, 9 квітня 1918 року 
Румунія офіційно заявила про включення Бессарабії до складу 
королівства.  

Через 22 роки, 28 червня 1940 року, радянські війська 
вступили на територію Бессарабії. 3 липня були закриті кордони з 
Румунією на річках Дунай і Прут. У житті трудящих Ізмаїльщини 
почався новий період досягнень і втрат, надій і розчарувань. На 1 
січня 1940 року в Ізмаїльській області проживало 627,7 тис. осіб.  

Велика Вітчизнян війна. Захисники Ізмаїла 
 

Велика 
Вітчизняна війна 
1941-1945 рр. 
перервала мирне 
життя. Захищали 
місто бійці 
двадцять п'ятого 
ім. Чапаєва та 
п'ятьдесят 
першого полків 
Перекопської 
стрілецької дивізій, 79-го і 25-го загону військ прикордонної 
охорони, кораблі і частини Дунайської військової флотилії, 3-тя і 
96-та авіаескадрильї. На початковому етапі війни була проведена 
безпрецедентна наступальна військова операція, в ході якої 
радянські війська захопили і утримували протягом певного часу 
плацдарм на ворожій території. 22 серпня 1944 року, в ході 
Яссько-Кишинівської операції війська 3-го Українського фронту під 
командуванням маршала Ф.М.Толбухіна і моряки Дунайської 
військової флотилії звільнили Ізмаїл. Першими увійшли в місто 
солдати майора Клушина.  
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Настав довгоочікуваний мир. Місто почало відновлювати 
зруйновану економіку та інфраструктуру. Відновили роботу порт, 
електростанція, рибзавод, промислові і торгові підприємства. У 
жовтні 1944 року було створено Радянське Дунайське 
пароплавство. У 1946-1950 роках у місті почали роботу 
промкомбінат, елеватор, кондитерська фабрика, хлібзавод; 
відкриваються нові школи, училища. У 1952 році в Ізмаїлі 
відкритий педагогічний інститут, в 1954 - технікум механізації та 
електрифікації сільського господарства. У місті створюється 
драматичний театр, обласна філармонія.  
1954 року Ізмаїльська область була ліквідована, вся її територія 
ввійшла до складу Одеської області. Розвиток міста триває - 
споруджуються консервний комбінат, винзавод, м'ясокомбінат. У 
1960-х роках почав працювати Ізмаїльський целюлозний комбінат, 
автопідприємства, аеропорт. У повоєнні роки площа Ізмаїла 
збільшується майже вдвічі. Наприкінці 1970-х років жителів міста 
обслуговують 150 магазинів, близько 120 підприємств 
громадського харчування.  

Наростаюча в країні у 1980-ті роки криза не обійшла 
стороною Ізмаїл. Вона спричинила спад виробництва, зниження 
продуктивності праці, зменшення доходів населення. Однак 
набуття Україною 1991 р. незалежності відкрило перед 
населенням краю і міста нові можливості і перспективи. 
Відкрилися нові навчальні заклади, педагогічний інститут дістав 
статус гуманітарного 
університету, розширилася 
мережа магазинів та фірм, 
розвивається 
підприємництво, швидко 
розширюється товарний 
ринок, поширюються всі види 
туристичних послуг, багато 
підприємств міста довели, 
що зд  вижива і 
розвиватися в нових 
економічних умовах. Юні 
жителі міста навчаються у 12 
загальноосвітніх школах, 3 
ліцеях.  

атні ти 

Вид з Дунаю 
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Пам’ятник Т.Г.Шевченку 
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Пам’ятник 
ліквідаторам 
Чорнобильської 
аварії 
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Гармати 
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Свято-Покровський 
собор 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Церква Різдва 

Богородиці 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Церква святих 
Костянтина та Єлени 
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В Ізмаїлі працюють: 
 

Будинок культури  
ім. Т.Г. Шевченка  

 
 
 
 
 

Дунайське пароплавство 

Будинок культури  
ім. Т. Г. Шевченка  
Дитяча школа мистецтв  
Дитяча музична школа 
№ 2  
Дитяча художня школа  
Ізмаїльський історико-
краєзнавчий музей 
Придунав'я 
Історичнмий музей ім. О.В.Суворова  
Меморіальний парк-музей 
"Фортеця"  
Музей Українського 
Дунайського пароплавства  
Централізована бібліотечна 
система для дітей  
Централізована бібліотечна 
система для дорослих  

Меморіальний  
парк-музей "Фортеця"  

 
 
 

Пам’ятник О.В.Суворову 
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Ізмаїльський історичний  
музей ім.О.В.Суворова 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Міський фонтан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Центральний 
парк  
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Ізмаїльська міська 
Централізована бібліотечна система для дорослих 

(ЦБС) 
 
Створена 1980 року. Включає 5 бібліотек. Книжковий фонд 

ЦБС складає понад 300 тис., в 2009 році ЦБС підписалася на 83 
назви українських періодичних видань та 68 – російських. 
Бібліотеки системи щороку обслуговують понад 25 000 читачів, 
половина з них - юнацтво, читачам видається близько 525 000 
примірників літератури.  

Основним видом діяльності ЦБС є бібліотечно-
бібліографічне та інформаційне обслуговування, культурно-
просвітницька та освітня діяльність. У роботі використовуються 
різні форми роботи: книжково-ілюстративні виставки, літературно-
музичні вечори, дні відкритих дверей, зустрічі з місцевими 
поетами, художниками, дні інформації та ін.  

Бібліотечна система включає Центральну міську бібліотеку 
ім. І.П.Котляревського і 4 філії.  

 
 

Центральна міська бібліотека (ЦМЛ) 
ім. І.П. Котляревського 

 
ЦМЛ ім.І.П.Котляревського відкрита 1944 року. Книжковий 

фонд становить 164 400 примірників. При бібліотеці працюють 
клуби любителів літератури і музики, літературно-музична 
вітальня «У колі друзів» і юнацький клуб «Данко».  

 
 
Центральна дитяча бібліотека та 6 бібліотек-філій 
 
Книжковий фонд - 387 тис.  
При Центральній дитячій бібліотеці працює дитяча 

зразкова театральна студія «Театр книги» (керівник Н.В.Паланські, 
режисер Р.І.Ушій), літературно - музична вітальня «У 
співдружності муз». 
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Вищі навчальні заклади 
 

 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет є 

суб'єктом освітньої діяльності, яка здійснюється з метою 
задоволення освітніх потреб держави: забезпечення його 
фахівцями з вищою освітою.  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
створений 2002 року згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 01.03.2002 р. № 92-р на базі Ізмаїльського державного 
педагогічного інституту, заснованого 1940 року. Форма власності - 
державна. Підпорядкований Міністерству освіти і науки України.  

 
 Ізмаїльський інститут водного транспорту 
 
Вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації 
Підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст.  
Факультети: юридичний; перекладу; економіки й 

підпріємництва.  
Спеціальності: правознавство; переклад (англійська, 

німецька мови); економіка підприємництва; облік і аудит; 
організація перевезень та управління на водному транспорті.  

Форма навчання: денна, заочна, друга вища освіта.  
Матеріально-технічна база: два навчальних корпуси, два 

комп'ютерних класи з виходом на Інтернет, бібліотека (240 тис. 
примірників), читальний зал, конференц-зал, лінгафонний кабінет, 
аудіо-, відеотехніка, спортивний та тренажерний зали, їдальні.  

Професорсько-викладацький склад: серед 
висококваліфікованих викладачів 11% - доктори наук, професори, 
36% - кандидати наук, доценти; щороку запрошуються викладачі з 
Канади, США, Німеччини.  

Студенти проходять практику в судових та 
правоохоронних органах, на підприємствах, у банках, сферах 
державної діяльності та бізнесу, у туристичних агентствах, 
судноплавних компаніях, портах Дунаю, Чорного моря. Кращі 
студенти стажуються за кордоном. Інститут є членом Міжнародної 
кадрової академії й співпрацює з провідними вітчизняними 
вищими навчальними закладами, а також з вищими закладами 
освіти Молдови, Румунії, Німеччини, Канади, США.  
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1962 року в Ізмаїлі створений заочний факультет ОВІМУ, в 
2002 він був реорганізований в Ізмаїльський факультет ОНМА з 
денною та заочною формами навчання. На факультеті створено 
три кафедри - гуманітарних дисциплін, загальнонаукових 
дисциплін, судноводіння та енергетики судна. Їх очолюють 
висококваліфіковані фахівці. У найближчих планах – 
перетворення Ізмаїльського факультету на Придунайський 
морський інститут Одеської національної морської академії, що 
завершить цикл підготовки бакалаврів і дозволить курсантам двох 
спеціальностей одержувати робочий диплом вахтового офіцера 
морського і річкового флоту відповідно до обраної професії.  

 
Училища 

 
 Державний професійно-технічний заклад 
"Ізмаїльське вище професійне училище"  
(колишнє ВПУ № 9) 
 
 Державний професійно-технічний навчальний заклад  
"Ізмаїльське професійно-технічне училище сфери послуг" 
 
 ДПТНЗ "Ізмаїльське професійно-технічне училище" 
 
 Ізмаїльське медичне училище 
 

Середні спеціальні заклади 
 

 
 Ізмаїльський технікум 

економіки і права 
 

 Ізмаїльський технікум 
Одеського державного 
аграрного університету 
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Дитячі позашкільні заклади 
 
 Ізмаїльський центр позашкільної роботи 
і дитячої творчості ім. А.П.Гайдара (ЦПРіДТ) 
 
ЦПРіДТ заснований як Палац піонерів у січні 1946 року. 

Пріоритетними напрямами роботи центру є удосконалення 
навчально-виховного процесу, форм і методів роботи зі 
школярами в позаурочний час, підвищення рівня допрофільного 
навчання вихованців центру, формування здорового способу 
життя, робота з випускниками-інструкторами центру з підготовки 
кадрового резерву.  За підсумками атестації 2002 року центрові 
присвоєна вища кваліфікаційна категорія. За підсумками 
обласного огляду роботи позашкільних установ у 2005 році центр 
посідає 2-е місце в Одеській області.  

У центрі працює 3 відділи: інструктивно-методичної 
роботи, художньо-естетичного виховання та організаційно-масової 
роботи.  

У центрі працює 82 гуртки за такими напрямами: технічна 
творчість, фізкультурно-спортивний, художньо-естетичний, 
військово-патріотичний, туристсько-краєзнавчий та гуманітарний.  

 
 Ізмаїльська міська станція юних натуралістів 
 
Міні-зоопарк створений 1977 року. Нині тут близько 200 

тварин (34 види) з різних куточків світу: мавпи павіани-гамадрили, 
лами, муфлони, лисиці, єнотовидні собаки, вовк, білки, птахи 
(павичі, фазани, качки-крякви, лебеді-шипуни, сокіл, золотий і 
сріблястий фазани та ін.  

Дендропарк налічує понад 60 видів декоративних дерев і 
кущів. Тут є представники деревної рослинності як нашої країни 
(ліщина звичайна, кизил, тамарикс), так і інших країн світу (інжир, 
гінкго-білоба, акація ленкоранська, горіх пекан, павловнія), хвойні 
дерева (ялівець козацький, сосна кримська, ялини).  

Навчально-дослідна ділянка (2,2 га) установи складається 
з квітково-декоративного, дендрологічного, овочевого відділів і 
саду.  

Екологічна стежка з міні-зоопарку, дендропарку створена 
для проведення навчальної та пропагандистської роботи з питань 
охорони природи, для підвищення рівня екологічної освіти всіх 
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верств населення.  Щороку понад 10 000 городян і гостей міста 
знайомляться з екологічною стежкою.  

У всіх навчальних кабінетах Ізмаїльської СЮН створені 
куточки живої природи, там є кімнатні рослини, земноводні (жаби і 
черепахи), морські свинки, хом'яки, шиншили.  Під час занять діти 
набувають навичок з догляду за рослинами і тваринами, 
проводять систематичні спостереження, різні дослідження.  

На базі СЮН 2000 року міськвиконком спільно з 
громадською екологічною організацією "Природа і людина" 
створили школу молодих екологів, її відвідують 25 слухачів.  

 
 

 Профільний оздоровчий екологічний табір 
«Юний еколог міста» 

 
На базі закладу організовано роботу річного профільного 

оздоровчого табору, організовано роботу літнього оздоровчого 
екологічного табору з дворазовим харчуванням, в якому щороку 
оздоровлюються 200 дітей.  

Робота табору спрямована на виховання екологічної 
культури, дбайливого ставлення до всього живого, на 
поглиблення знань учнів про природу, розвиток уявлення та 
фантазії, спостережливості, на організацію активного відпочинку 
та оздоровлення дітей з малозабезпечених сімей.  

Кожен, хто хоч раз побував в Ізмаїлі, надовго запам'ятає 
його тінисті вулички, старовинні особняки, широкі проспекти і 
величезне сонце, яке дивним чином щовечора опускається в 
Дунай.  

 
 

Дитячий 
садок «Гвоздичка» 
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Околиці Ізмаїла 
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ООППИИСС  ГГЕЕРРББАА  ММІІССТТАА  ІІЗЗММААЇЇЛЛАА 

Герб має форму щита, що представляє прямокутник, основа 
якого – 8/9 висоти – виступає в середині 
нижньої частини вістря і має закруглені 
нижні кути. 

Щит розділений діагонально з лівого 
кута. У червоному, лівому, полі вгорі щита 
розміщений срібний хрест, внизу – місяць, 
а між ними – шабля, лезо якої звернене 
донизу в пам’ять перемоги російських 
військ над турецькою армією. 

У правому, срібному, полі внизу 
зображено воду, з лівого боку берег, 

облямований черню, а з правого – ніс корабля, з 
якого опускається у воду якір в пам’ять відкриття порту. 

 
ООППИИСС  ШШТТААННДДААРРТТАА  ММІІССТТАА  ІІЗЗММААЇЇЛЛАА    

Штандарт представляє собою прямокутне полотнище 
жовтого кольору розміром за 
горизонталлю – 70 см, за вертикаллю – 
140 см.  

Нижній край оформлено трьома 
фестонами. У верхній частині полотнища 
– назва міста на державній мові – 
«Ізмаїл». 

У центрі полотнища 
розташований герб міста, затверджений 
міською радою депутатів 13 квітня 1992 
року. 

Під гербом – слова : «Віра, воля, 
перемога». 

Зворотний бік полотнища 
закріплений на підкладці жовтого 
кольору. 

У верхній частині полотнища 
просмикнута металева вісь. До неї 
прикріплений золотий шнур, за 
допомогою якого штандарт прикріплений до верхівки древка. 
Довжина древка 250 см, діаметр – 3 см. 
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ – ФОРУМУ 
  

АКАДЕМВИДАВ 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
03057 Київ, вул. Довженка, 3 
Тел. /факс : (044) 456-90-79, 456-84-63, 483-19-83 
Е-mail: aсаdemvidav@svitonline.com 
aсаdemia-pc@svitonline.com 
Директор – Теремко Василь Іванович  
Спеціалізується на випуску навчальної літератури для 

середньої та вищої школи, наукових, довідково-енциклопедичних, 
науково-популярних видань. 

  

АЛЕРТА 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04210 Київ, а/с 112 
Тел.: (044) 223-15-30, 223-15-25; факс 430-54-11 
Е-mail: alerta@ukr.net 
Директор – Діордійчук Олександр Васильович 
Видання і розповсюдження навчальної, наукової та 

практичної літератури з економіки, права, гуманітарних дисциплін. 
Комплектування бібліотек вищих закладів освіти. Оптова 
книготоргівля.  

АЛЬФА 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавничо-книготорговельна фірма 
83004 Донецьк, вул. Батищева, 11-а/19 
Е-mail: cso@skif.net 
Директор – Гуріна Наталія Вікторівна 
 
 

АНАНЬЇВСЬКА ДРУКАРНЯ 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
МВП 
66400 Ананьїв, Одеська область, вул. Пушкіна, 15 
Тел./факс : (04863) 2–12–65, 2-29-29 
Директор – Дмитренко Ніна Михайлівна 
Виготовлення поліграфічної продукції, краєзнавча література. 
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АРІЙ 
Видавництво 
03148 Київ, вул. Леся Курбаса, 2-Б, а/с  84 
Тел. (044) 537-29-20; факс (044) 407-22-75 
E-mail: ariy@optima.com.ua 
Директор – Мойсеєнко Дмитро Олександрович 
Видавнича та книготорговельна діяльність. 

 
АРТ ЕКОНОМІ  

Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавництво” 
03047 Київ, пр. Перемоги, 50, оф. 407 
Тел.: (044)361-7-361; 0672387501; факс (044) 454-88-29 
E-mail: admin@knygar.com.ua 
www.knygar.com.ua 
Директор – Кіктенко Сергій Микитович 
“Видавництво “Арт Економі” (“Арт Ек”) було засноване як мале 

підприємство 29 грудня 1991 р. Діяльність видавництва 
зосереджена на виданні навчальної, науково-популярної та 
художньої літератури, при цьому значну частину складають 
замовні видання. Саме відповідальність перед замовником 
змушує видавництво приділяти максимум уваги якості та новітнім 
технологіям видання книжок. 

Унікальна пропозиція від видавництва -  видання книжок, 
виготовлених цифровим офсетним друком накладами від 5 
примірників.  

 
АСТРОПРИНТ 

Видавництво при Одеському національному 
університеті ім. І.І.Мечникова 
65091 Одеса, вул. Разумовська, 21 
Тел./факс (0482) 33-07-17  
Е-mail: astro_print@ukr.net 
Директор – Гарбузов Геннадій Олександрович  
Видавництво спеціалізується на виданні наукової, навчальної 

та довідкової літератури. 
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БУКРЕК 
Мале приватне підприємство 
58000 Чернівці, вул. Радищева, 10 
Тел./факс (0372) 55-29-43 
Е-mail: info@bukrek.net 
Директор - Туз Ігор Степанович 
Видання навчальної, науково-довідкової, художньої 

літератури різними мовами. Електронні підручники. Власна 
поліграфічна база з кольоровим друком. Великі тиражі в м’якій 
палітурці на автоматизованій лінії. Книга за вимогою. Оперативно 
– малі тиражі.  
 
 

ВИДАВНИЦТВО ІРИНИ ГУДИМ 
Видавництво  
57027 Миколаїв, вул. Адміральська, 20 
Тел./факс (0512) 37-37-18 
Е-mail: public@mk.ukrtelecom.ua 
Директор – Гудим Ірина 
Видавництво спеціалізується на виданні книжок з історії міста 

Миколаєва, Північного Причорномор’я, України, Росії. Видає книги 
лауреатів Національної премії України ім.Т.Г. Шевченка, 
Всеукраїнської премії ім. М. Ушакова, Миколаївської обласної 
премії ім. М. Аркаса, книги істориків-дослідників, краєзнавців. 

Видає також художню прозу, поезію, дитячі книжки, історичні 
есе, православну літературу.  
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ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ДМИТРА БУРАГО 
Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім” 
04080 Київ-80, а/с №41 
Тел. (044) 227–38–86; факс (044) 227-38-28  
E-mail: burago@list.ru  
www.burago.com.ua 
Директор – Бураго Дмитро Сергійович 
Спеціалізується на випуску наукової і художньої літератури, 

співпрацює з інститутами НАН України, КНУ імені Тараса 
Шевченка та іншими вищими навчальними закладами в різних 
регіонах України. Видавничий дім також проводить Міжнародну 
наукову конференцію “Мова і культура ім. проф. Сергія Бураго”, 
продовжує випуск літературно-художнього журналу “Соти”, 
міжнародного наукового журналу “Мова і культура”, журналу 
“Колегіум”. 

 
ГЛОБУС 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Торговий дім 
02660 Київ, просп. Визволителів, 3, оф. 17 
Тел. (044)332-32-97 
E-mail: globus.maps@gmail.com 
Керівник - Лашко Олександр Архипович 
Провідне підприємство з гуртової торгівлі картографічною 

продукцією виробників України. 
 

 
ГРАНІ–Т 

Видавництво 
02140 Київ, вул. Бориса Гмирі, 2, офіс 10 
Тел./факс (044) 200-12-57 (58,59) 
E-mail: office@grani–t.info 
Директор – Шахнік Тетяна Володимирівна 
Видавництво засноване у лютому 2006 року, і вже перші його 

видання звернули на себе увагу читачів і критики. Має два 
пріоритетні напрями діяльності – дитячий та культурологічний, де 
найповніше реалізується кредо видавництва – розкривати нові, 
часом несподівані, грані творчості. 
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ДАКОР 
Видавнича та книготорговельна фірма 
04214 Київ, вул. Героїв Дніпра, 69 
Тел./факс: (044)412-15-79 
E-mail: admin@dacor.com.ua 
Директор – Рожнова Олена Леонідівна 
Основний напрям діяльності підприємства – робота з вищими 

навчальними закладами, пов’язана з постійним комплектуванням 
їх бібліотек навчальною літературою 

 
 

ДЕНЬ. УКРАЇНСЬКА ПРЕС-ГРУПА 
Приватне акціонерне товариство 
Засновник і видавець щоденної всеукраїнської газети "День" 
04212 Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2л 
Тел./факс (044) 414-98-20 
E–mail: master@day.kiev.ua  
Голова правління – Бєлка Сергій Станіславович 
Головний редактор – Івшина Лариса Олексіївна 
Видає щоденну газету "День" українською, російською та 

англійською мовами. Видало серії книжок "Бібліотека газети 
"День" : "Україна Incognita", "Дві Русі", "Війни і мир", "День і вічність 
Джеймса Мейса", "Апокрифи Клари Гудзик", "Мої університети", 
"Почему ОН НАС уничтожал ?", "Джеймс Мейс: "Ваші мертві 
вибрали мене...", "Екстракт 150", "Екстракт 200", "Альбом 
карикатур Анатолія Казанського", "Фотокаталог The bestphotos". 

 
ДОЛЬНИК Г.О. 

Приватний підприємець 
65125 Одеса, вул. Троїцька, 30 
Тел. (048) 724-62-02 
E-mail: galyanko@ukr.net 
Керівник – Дольник Галина Олексіївна 
Реклама, популяризація, розповсюдження української книги у 

південному регіоні України. 
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ДРУГ ЧИТАЧА 
Газета 
04073 Київ, вул. Фрунзе, 160–Щ 
Тел. (044) 467-50-24 
E-mail: d_ch@skrynia.com.ua  
Керівник – Капранов Віталій Віталійович 
Газета про книжки. Що два тижні найсвіжіша інформація про 

події у книжковому світі, книжкові новини та проекти, цікаві факти 
із життя письменників, ексклюзивні інтерв’ю, коментарі фахівців. 

 
 

ДРУК ПІВДЕНЬ 
Видавництво 
65000 Одеса, вул. Садова, 3 
Тел. моб. (+38) 097-21-22-975 
Директор – Білик Людмила Анатоліївна 
Видає наукові праці, публіцистику, краєзнавчі книги, художню 

літературу. Пропонує видавничі послуги. 
 
 

ДУХ І ЛІТЕРА 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Часопис 
04070 Київ, вул. Волоська, 8/5, НаУКМА, корп.5, кімн. 209-211 
Тел./факс (044) 425-60-20, моб. (+38) 050-425-60-20 
E–mail: duh-i-litera@ukr.net  
Директор – Сігов Костянтин Борисович  
Видавництво друкує твори гуманітарної класики, зарубіжних 

та вітчизняних авторів з філософії, історії, соціології, політології, 
економіки, культурології, богослов`я, юдаїки та ін., а також видає 
гуманітарний часопис “Дух і Літера”. 
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ЕГМОНТ УКРАЇНА  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
Київ, пр. Перемоги, 67, корп. 17, оф. 101 
Тел. 050- 392-73-65; факс (044) 531-35-55 
E-mail: egmont.odessa@gmail.com 
Директор – Супрун Сергій Ігоревич  
Видавництво є філією транснаціонального видавництва 

"Егмонт", що представлене у більш ніж 100 країнах світу. 
Видавництво пропонує дитячі книжки російською та українською 
мовами. Має ексклюзивне право на друкування продукції брендів 
Disney, Motel, Смешарики та ін. Види літератури: художня, 
пізнавальна, навчальна, науково-популярна, а також широкий 
асортимент розмальовок. Вік читачів — від 1 до 15. 

 
ЕДЕЛЬВЕЙС 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Торговий дім 
61019 Харків, а/с 3807 
Тел./ факс (057) 739-22-50 
E-mail: cardzakaz@mail.ru 
Керівник – Однопозов Юрій Станіславович 
Пропонує широкий асортимент поліграфічної продукції: 

вітальні листівки, плакати, папір для пакування дарунків, 
календарі, наклейки тощо.  

 
ЕКОНОМІЧНА ДУМКА ТНЕУ 

Видавничо-поліграфічний центр 
46009 Тернопіль, вул. Львівська, 11 
Тел./факс (0352) 47-58-72 
E-mail: vpctneu@gmail.com 
Директор – Французов Володимир Сергійович 
Спеціалізується на випуску науково-популярної літератури 

різних жанрів економічної та юридичної тематики. Підтримує 
зв’язки з багатьма видавництвами та книговидавничими фірмами 
України. 
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ECEM MEDIA BOOKS 
Книготорговельна компанія 
03067 Київ, вул. Машинобудівна, 37 
Тел. (044)-351-13-33 
E-mail: m.semenchenko@ecem-media.com.ua 
Директор – Воробйов Віталій Володимирович  
Гуртовий продаж книжок. Пропонуються кращі твори сучасної 

інтелектуальної літератури (публіцистика, історія, мемуаристика). 
 
 

ЄВРОСВІТ  
Спільне українсько-німецьке підприємство 
79005 Львів,вул. Дудаєва,15 
а/с 6700 м. Львів 79005 
Тел. (032) 296-46-73; факс (032) 221-55-72 
E-mail: phworld@franko.lviv.ua 
Директор – Шопа Галина Михайлівна  
Видає наукову, науково-популярну, дитячу літературу, 

монографії, словники, навчальні посібники, серії книг “Бібліотека 
молодого науковця”, “Бібліотека ”Світ фізики”. Видає 
всеукраїнський журнал ”Світ фізики”. 

 
ЗНАННЯ  

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
01034 Київ, вул. Стрілецька, 28  
Тел. (044) 537-63-61; факс (044) 537-62-62 
Е-mail: sales@znannia.com.ua 
Директор – Карасьов Володимир Іванович 
Видання підручників та навчальних посібників для вищих 

навчальних закладів, видання художньої та дитячої літератури, 
комплектування бібліотек, співпраця з книгарнями та 
книготорговими мережами. 
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ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА 
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.С.ГРУШЕВСЬКОГО 

НАН УКРАЇНИ 
01001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 
Тел. / факс (044) 279-45-09 
E-mail: iuad@ukr.net 
Директор – Сохань Павло Степанович 
Наукова та науково-популярна література з історії. Публікація 

джерел з історії України. 
 

КАРТОГРАФІЯ 
Державне науково-виробниче підприємство 
02094 Київ, МСП-660,02660 вул. Попудренка, 54 
Тел. (044) 292-02-15; факс (044) 537-04-77 
E-mail: zbut@ukrmap.com.ua 
Директор – Сосса Ростислав Іванович 
Провідне картографічне видавництво України. Багаторічні 

традиції. Сучасні технології. Виготовляє всі види картографічної 
продукції - від схеми метро до карти зоряного неба. Реалізує 
картографічні видання власного виробництва та  виробництва 
закордонних фірм. Виготовляє карти та атласи на замовлення. 
Має спеціалізовані магазини, в яких пропонується понад 2500 
картографічних видань. 

 
КИЄВО–МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ 

ТОВ Видавничий дім 
04655 Київ, Контрактова пл., 4 
Тел.: (044) 425-60-92, 425-77-84;  
факс: (044)425-60-92, 417-59-56 
E-mail: r.phouse@ukma.кiev.ua 
Директор – Соловйова Віра Йосипівна  
Видання наукової, науково-популярної літератури, 

підручників, навчальних і методичних посібників для вищої школи.  
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КНИГИ–ХХІ 
Приватне підприємство; видавництво 
58000 Чернівці, вул.Шептицького, 2 
Тел. (0372) 58-64-64; факс 58-60-21 
Е-mail: booksxxi@gmail.com 
Директор – Дроняк Василь Васильович 
Видає наукову, навчальну та дитячу літературу. 

 
КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ  

ІМЕНІ ІВАНА ФЕДОРОВА 
Науково-бібліографічна й інформаційна установа 
02660 Київ-94, просп. Гагаріна, 27 
Тел. (044) 292-01-34; факс (044) 296-71-15 
Е-mail: office@ukrbook.net  
Директор – Сенченко Микола Іванович 
Центр державної бібліографії, статистики видань, 

стандартизації з питань видавничої та бібліотечної справи, 
зберігання друкованих матеріалів з 1917 року. 

 
КНТ 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
04210 Київ, просп. Героїв Сталінграда, 8, корп. 8, офіс 1 
Тел./ факс (044) 581-21-38  
E-mail: knt2012@ukr.net 
Директор – Кривенко Олександр Анатолійович 
Видання та книгорозповсюдження підручників, методичної, 

довідкової, наукової, науково-практичної, науково-популярної 
літератури юридичного, економічного характеру, навчальних 
посібників для вищих навчальних закладів. Комплектування 
бібліотек, співпраця з книгарнями та книготорговими мережами. 
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КОЛО 
Приватне підприємство 
82100 Дрогобич, Львівська обл., вул. Бориславська, 8 
Тел.: 03244 2-90-60, 38732; 0972968074 
Е-mail: taras1306@gmail.com 
Директор – Походжай Микола Михайлович 
Засноване у 2001 р. Випускає переважно художню літературу. 

Натхненником багатьох видавничих проектів є голова Інституту 
франкознавства Євген Пшеничний.  

Серед авторів видавництва: Іван Дзюба, Дмитро Павличко, 
Іван Драч, Роман Лубківський  і багато інших відомих та 
шанованих письменників. 

 
КОЛОКВІУМ 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
18000 Черкаси, а/с 63 
Тел. 063 963-75-11 
Е - mail: vdobroshtan@colbooks.org 
Керівник – Буковецький Олександр 
Спеціалізується на виданні християнської академічної 

літератури та проведенні заходів з популяризації біблеїстики в 
Україні. 

 
КОНДОР 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
03067 Київ, вул. Гарматна, 29 
Тел. (044) 408-76-17,388-76-24; факс 408-76-25, 408-76-52 
Е-mail: condorm@mail.ru  
Директор – Циганко Володимир Петрович 
Видання та розповсюдження підручників, навчальних 

посібників, монографій та практикумів з усіх галузей знань для 
вищих закладів освіти.  

Компанія неодноразово нагороджувалася похвальними 
грамотами та почесними дипломами. У 2008 р. нагороджена 
дипломом "Бренд року 2008", в 2010 р. – дипломом "Золота 
фортуна". 
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КОРОНАЦІЯ СЛОВА 
Літературний конкурс 
01025 Київ, а/с 25 
Тел. (067) 252 50 20, факс (044) 490-13-70 
Координатор промо-заходів – Кравченко Микола Васильович 
Конкурс представляє найкращі романи, кіносценарії, п’єси та 

пісенну лірику сучасної української літератури. Започаткований у 
1999 році компанією "Крафт Фудз Україна", конкурс став 
престижним недержавним літературним змаганням серед 
молодих і відомих письменників. Десятий рік поспіль конкурс 
сприяє відкриттю нових імен в українській культурі, наповнюючи 
український ринок конкурентоспроможною літературою, а театр і 
кіно — п’єсами і сценаріями для якісних українських фільмів та 
вистав. 

 
 

КРИТИКА  
Видавництво, часопис 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
01001 Київ, а/с  255 
Тел. / факс: (044) 235-80-03; 235-09-07 
E-mail: office@krytyka.kiev.ua 
Директор - Мокроусов Андрій Борисович 
Видає щомісячний культурологічний часопис рецензій, есеїв, 

оглядів “Критика”. Видає науково-гуманітарну та художню 
літературу, пам’ятки українського письменства.  

 
КУМКА 

Видавництво 
03127 Київ, бульвар Дружби народів, 12 
Тел. (044) 224-60-07 
E-mail: vernoslovo@gmail.com 
Директор – Якимович Галина Андріївна 
Видає книги і журнали за тематикою: мистецтво виховання, 

здоровий розвиток, лікувальна педагогіка, діти з особливими 
потребами (вади зору і слуху, аутизм, церебральний параліч), 
мистецтво в педагогіці, вальдорфська педагогіка, навчання 
дорослих, феноменологія пізнання світу, приготування до пологів, 
здоров´я, стосунки з дітьми та стосунки в родині, спілкування, 
навчання, гра.  
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ЛЕРАДРУК 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
67400 Роздільна, Одеська обл., вул. Леніна, 44 
Тел./факс (048253) 3-14-79 
Директор – Козлов Валерій Костянтинович 
Виготовлення поліграфічної продукції, краєзнавча література. 
 

ЛИБІДЬ 
Державне підприємство  
Спеціалізоване видавництво  
01004 Київ, вул. Пушкінська, 32 
Тел. (044) 278-11-12; факс (044) 279-11-71 
E-mail: info@lybid.org.ua 
Директор – Бойко Олена Олександрівна 
Спеціалізується на виданні навчальної, наукової літератури. 

Це, передусім, оригінальні підручники та навчальні посібники 
нового покоління для вищої та середньої школи, довідники, 
словники, наукові праці, а також широкий спектр літератури з 
духовного відродження України.  

 
ЛІРА-К 

ТОВ Видавництво 
03179 Київ, вул. Прилужна, 14, офіс 42 
Тел.: (044)- 247-93-37; факс (044) 450-91-96 
E-mail: zv-lira@ukr.net 
Директор – Зарицький Віталій Іванович 
Навчальна, наукова, довідкова, нормативна література, 

монографії. Видання книг та комплектування бібліотек. 
Виготовлення “Бібтехніки”. 

 
МАЙСТЕРНЯ КНИГИ 

Видавництво  
03037 Київ, вул. М. Кривоноса, 2б 
Тел. (044)248-46-47 
E-mail:  oranta@oranta-druk.kiev.ua  
Директор – Сачек Павло Володимирович 
Випускає подарункові історико-етнографічні та мистецькі 

альбоми, книги, календарі, листівки. 
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МАЛЬВА-ОСО 
Видавництво  
46022 Тернопіль, вул. Л. Українки, 12-А 
Тел. (0352) 43-39 – 61  
Тел./факс (0352) 24-71-46  
E-mail:  malva@tim.net.ua  
Директор – Осіпов Олександр Сергійович 
Видання навчальної, навчально-методичної літератури  для 

вчителів, учнів, студентів, вихователів, дошкільнят.  
 

МАЛЯТКО 
Колективне підприємство 
Редакція журналу  
46119 Київ, вул. Дегтярівська, 38/44 
Тел. (044) 48-31-122 
Тел./факс (044) 48-39-891  
Головний редактор – Лещенко Зінаїда Василівна 
Найстаріший український журнал «Малятко» є традиційним 

сімейним журналом. на його сторінках безліч яскравих ілюстрацій, 
веселих віршів і цікавих ігрових завдань, головоломок, кросвордів. 
«Малятко» пропонує загадки, розфарбовки, пісні з нотами, 
сценарії дитячих свят, кулінарні рецепти, конкурси : «Мої бабуся і 
дідусь», «Добра справа», «Чарівні пальчики», «Ми – маленькі 
українці». Журнал корисний не тільки для юних читачів, але й для 
їх батьків. Для батьків у часописі пропонується спеціальна 
«Сторінка для батьків». Часопис виходить щомісяця.  

 
МАНДРІВЕЦЬ 

Видавництво 
46020 Тернопіль, вул. Текстильна, 18  
Тел./ факс : (0352) 43-39-62, 42-39-62 
E-mail: mandr.zbut@gmail.com 
Директор – Фенюк Богдан Петрович 
Видає навчальну, навчально-методичну та довідкову 

літературу для учнів, учителів, методистів загальноосвітніх 
навчальних закладів, вихователів, педагогів та керівників 
дошкільних навчальних закладів, а також науковців і студентів. 
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МАПА 
Товариство з обмеженою відповідальністю, видавництво 
02660 Київ, вул. Попудренка, 54  
Тел./ факс (044) 292-11-33 
E-mail: mapa14@ukr.net 
Директор – Тисленко Борис Сергійович  
Основний вид діяльності: розробка та підготовка до видання 

різних видів картографічної продукції, навчальні посібники, 
довідники. 
 
 

МАЯК 
Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво 
65026 Одеса, вул. Жуковського, 14  
Тел.: (048) 725-29-19, 735-14-77 
E-mail: vgmimayak91@gmail.com 
Директор – Гриценко Сергій Михайлович  
Випускає історично-публіцистичну літературу. 

 
 

МЕДИЦИНА 
Всеукраїнське спеціалізоване видавництво  
01034 Київ, вул. Стрілецька, 28 
Тел. (044) 238-82-63; факс (044) 581-15-67 
Е-mail: med@society.kiev.ua  
Керівник – Карасьов Володимир Іванович 
Видання навчальної, довідкової, наукової, науково-

популярної, фахової та оздоровчої літератури з усіх галузей 
медицини. 
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МЕТОДИКА 
Видавництво 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
03150 Київ, а/с 495 
Тел. (044) 592-96-13; факс (044) 592-94-84 
Е - mail: mediabooks@ukr.net, Galina.Vishnyak@metodika.ua 
Директор – Жулябін Олександр Володимирович 
Компанія ТОВ "Методика" була створена в 1998 р. і нині є 

лідером продаж на ринку України в сегменті спеціалізованої 
методичної літератури для вивчення іноземних мов. Курси та 
книги видаються практично на всіх європейських іноземних мовах, 
таких як англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, 
португальська, польська. Особливістю продукту є те, що 
практично вся література супроводжується аудіо-СД дисками, що 
полегшує слухачам навчання. Вся продукція ліцензована і 
виготовлена згідно з ТУ. 

 
МИСТЕЦТВО 

Державне підприємство 
Державне спеціалізоване видавництво  
04050 Київ, вул. Мельникова, 63 
Тел. : (044) 483–57–01, 483-57-06; факс 483–57–09 
E-mail: mystetstvo@ukr.net 
Директор – Прибєга Ніна Дмитрівна 
Видавництво спеціалізується на випуску художніх та 

фотоальбомів, літератури з питань естетики, театру, кіно, історії 
та культурології, державотворчої, краєзнавчої літератури, 
художніх листівок, календарів.  

 
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН 

Видавництво  
46008 Тернопіль, вул. С. Бандери, 34а; 
Тел. (0352) 52-06-07; факс 43-00-46 
Е-mail: office@bohdan-books.com 
Директор – Будний Богдан Євгенович 
Видавництво спеціалізується на виданні навчальної, 

методичної, енциклопедичної та довідкової літератури для учнів, 
студентів, учителів. 
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НАУКА І ТЕХНІКА 
Видавництво (Санкт-Петербург – Київ) 
02166 Київ, вул. Курчатова, 9/21 
Тел. / факс (044) 516-38-66, моб. (+38) 063-809-06-24 
E-mail : nits@voliacable.com 
Директор – Корякін-Черняк Сергій Леонідович  
Видає та продає оптом книги з комп’ютерних технологій, 

радіоелектроніки, популярну літературу з медицини, психології та 
дієт. 

 
НАУКА І ТЕХНІКА 

Видавництво 
65044 Одеса, пр. Шевченка, 1/5 
Тел. /факс (048) 779-76-40 
E-mail : bahva@com.od.ua 
Директор – Халікян Віктор Агасович  
Видає наукову та навчальну літературу українською та 

російською мовами. Має відділ перекладу з англійської мови на 
українську. 

 
 

“НАУКОВА ДУМКА” НАН УКРАЇНИ 
ДП “НВП” Видавництво 
01601 Київ,  вул. Терещенківська, 3 
Тел. (044) 235-53-09; факс  235-41-70 
E-mail: reklama@ndumka.kiev.ua 
Директор – Алексєєнко Ігор Ростиславович  
Наукові, довідкові та енциклопедичні видання, література з 

питань історії України, культури та науки, навчальні посібники та 
підручники, словники, видання серії “Бібліотека школяра”.  
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НАШ ЧАС 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Інформаційно-аналітична агенція 
01054 Київ, вул. Павлівська, 17, оф. 81 
Тел. (044) 569-10-72; факс (044) 569-10-70 
E-mail: iaa_nash_chas@ukr.net 
Керівник – Харламова Тетяна Борисівна 
Представляє науково-популярні серії "Невідома Україна" та 

"Українська мілітарна історія". Видає підручники, художню та 
дитячу літературу, репринтні видання, переклади рідкісних 
історичних книжок.  

 
НОВИЙ СВІТ - 2000 

Видавництво, приватне підприємство 
79026 Львів, вул. В. Великого, 4, оф. 121 
Тел. (032) 245-82-29, факс 295-41-46 
E-mail: novsv2000@gmail.com  
novyisvit2000@lviv.farlep.net 
Директор – Піча Світлана Володимирівна 
Видання та розповсюдження підручників, навчальних 

посібників, монографій.  
Повний цикл поліграфічного виробництва дозволяє випускати 

книги відповідно до діючих стандартів. Має 12-річний досвід 
видання від рукопису до готової книги, комплектування бібліотек. 

 
НОРА ДРУК  

Державне підприємство 
01042 Київ, вул. Васильківська, 30 
Тел.: (044) 495-50-69, факс 459-09-44 
E-mail: nora–druk@ukr.net 
Директор – Сімонова Елеонора Дмитрівна 
Книговидання; послуги поліграфічні (власна друкарня); види 

видань: літературно–художні. Партнер конкурсу «Коронація 
слова». 
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ОДЕСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ 
Комунальне підприємство 
65011 Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17 
Тел./факс (048) 722-48-32 
Директор – Красницький Віктор Іванович 
Надання поліграфічних послуг широкого спектра для 

юридичних та фізичних осіб регіону. 
 
ОДЕСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ 

ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ 
65014 Одеса, вул. Бєлінського, 5 
Тел./факс (048) 722-17-48 
Голова правління - Щипківський Геннадій Павлович. 

 
ОPTIMUM 

Центр соціальних програм 
65021 Одеса, вул. Дворянська, 7 
Тел./факс (048) 726-48-98 
Директор – Ейдельман Борис Олександрович 
Спеціалізація: художні видання, видання книг будь-якого 

характеру будь-якою мовою. Книготоргівля. 
 

ОСНОВА 
Видавнича група 
61001  Харків, вул. Плехановська, 66 
Тел. (057)-731-96-34 
E-mail: office@osnova.com.ua 
Директор – Гришина Інна Іванівна  
Повне інформаційно-методичне забезпечення навчальних 

шкіл, всеукраїнські педагогічні журнали, шкільна методика, 
дошкільне виховання, енциклопедії, художньо-масові видання. 
Видання та розповсюдження.  
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ПЕРСОНАЛ 
Державне підприємство 
Видавничий дім  
03039 Київ, вул. Фрометівська, 2, МАУП (корп. 15) 
Тел. (044) 490-95-17; факс 490-95-18 
Директор – Чуприна Олексій Олександрович 
Спеціалізується на випуску навчальної літератури. Серед 

видань — підручники, монографії, навчальні посібники з питань 
управління персоналом, менеджменту та бізнесу, економіки та 
права, педагогіки, психології, соціології, філософії, історії та 
політики для вищих навчальних закладів. 

 
 
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІОГРАФІЇ 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
65044 Одеса, Французький б-р, 49-а, офіс 3 
Тел. (0482) 35-98-13 
E-mail: who-is-who.od.@mail.ru 
В.о. ген. директора – Тарабунський Олег Гаврилович 
Видає біографічні енциклопедії України, довідкове видання 

“Кавалери та лауреати державних нагород України. Одеська 
область”.  

 
 

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ 
Редакція газети 
46010 Тернопіль, вул. Поліська, 6-А 
Тел./факс (0352) 43-10-31 
E-mail: pp@pp.utel.net.ua 
Директор – Гринчишин Ярослав Тадейович  
Видання та збут навчально–методичної літератури; 

додрукарська підготовка та друкарські послуги; мережа книгарень 
та власна газета. 
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ПІРАМІДА 
Літературна агенція 
79006 Львів, вул. Промислова, 45 
Тел./факс (032) 225-78-30 
E-mail: piramidabook@ukr.net 
Директор – Гутковський Василь Васильович 
Видання дитячої, художньої, довідкової та науково–

популярної літератури; довидавнича підготовка; поліграфічні 
послуги; книготорговельна діяльність. 

 
ПЛАСКЕ 

Приватне акціонерне товариство 
Видавнича організація  
65001 Одеса, вул. Академіка Заболотного. 12, а/с 299 
Тел. (048) 738-53-85; факс (048) 738-53-75 
E-mail: books@plaske.ua 
Директор – Хачатурян Артем Рафікович 

 
ПУЛЬСАРИ 

Університетське видавництво  
04071 Київ, вул. Межигірська, 7/16д 
Тел./факс (044) 425-12-75 
E-mail: mail@pulsary.com.ua 
Директор – Копань Лариса Юріївна 
Видає підручники, посібники, словники, наукову та художню 

літературу. 
 

ПРЕС-КУР’ЄР 
Редакційно-видавнича фірма 
65072 Одеса, пл. Незалежності, 1, оф.206 
Тел./факс (0482)64-96-58  
E-mail: gazeta.press@mail.ru 
Директор – Бурчо Йосип Олександрович 
Спеціалізується на виданні краєзнавчої, художньої та 

навчальної літератури. 
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РАНОК 
Видавництво  
Одеська філія 
65000 Одеса, вул. Головківська, 36 В 
Тел. (067) 57-37-456;  
Е - mail: ranok-odessa@mail.ru 
Керівник – Круглов Віктор Володимирович 
Національний лідер у виданні та розповсюдженні друкованої 

продукції для дітей та підлітків, а також для їхніх батьків і вчителів: 
книжок – іграшок, розвивальних ігор, дитячої літератури, 
навчально–методичної літератури, дидактичних матеріалів, 
наочних посібників. Найякісніше поліграфічне виконання. 
Ексклюзивні проекти, що не мають аналогів в Україні. 
Впровадження нових авторських програм та сучасних методичних 
розробок. 
 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 
 
67400 Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, 44 
Тел. (04853) 3-14-79 
Директор – Козлов Валерій Костянтинович 
Виготовляє книжкову, газетну багатокольорову поліграфічну 

продукцію офсетним, високим, цифровим друком. Має великий 
досвід видання книжкової продукції, співпрацює з багатьма 
книговидавничими організаціями Одещини. 

 
САММІТ-КНИГА 

Дочірнє підприємство 
04060 Київ, вул. Берлінського, 9 
Тел. (044) 501-93-94; факс (044) 501-10-13 
E-mail: dovganich@pamdook.com.ua 
Директор – Степурін Ігор Миколайович 
Видавничою та книготорговельною діяльністю займається з 

1997 року. Книготорговельний каталог містить широкий 
асортимент наукової, довідкової, навчальної, художньої та іншої 
книжкової продукції з усіх галузей знань. Співпрацює з 
бібліотеками та книгарнями України. 
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СВАРОГ 
Видавничо–інформаційний центр 
01010 Київ, площа Слави, ТЦ Квадрат ФОП Ваврик О.С. 
Тел. (044) 223-57-47; факс (044) 531-99-71 
E-mail: svaroh@svaroh.info 
Директор – Ваврик Олександр Степанович 
Видання літератури та розповсюдження інформації з історії, 

орійської культури та світогляду України – Русі. 
 
 

СМІЛ  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
68601 Ізмаїл, Одеська обл., вул. Чернишевського, 28  
Тел.: (04841) 63-915, 067-482-18-74 
E-mail: maligina@ukr.net 
Директор – Іванова Килина Матвіївна 
Видає наукову, навчальну, методичну та художню літературу. 
Виконує повний комплекс додрукарських робіт та 

поліграфічних послуг. 
 

СМОЛОСКИП  
Українське незалежне видавництво 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04071 Київ, вул. Межигірська, 21 
Тел. (044) 425-23-93 
E-mail: mbf.smoloskyp@gmail.com 
www.smoloskyp.org.ua 
Директор – Семків Ростислав Андрійович  
Видає книги молодих поетів, прозаїків, літературознавців, 

суспільствознавців. Друкує мемуаристику, освітню літературу, 
наукові дослідження у галузі гуманітарних знань. 

 
ТВЕРДИНЯ 

Приватне підприємство, Поліграфічно-видавничий дім 
43005, Луцьк-5, п/с-35 
Тел. : (050) 295-02-50,(0332)28-51-85; факс (0332)24-40-41 
Директор – Мартинюк Микола Іванович 
Книговидавнича справа; поліграфічна діяльність; художнє 

оформлення творів, книг, збірок; рекламна діяльність; торгівля 
книгами, періодикою тощо. 
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ТЕМПОРА  

Видавництво 
01030 Київ, вул. Б. Хмельницького, 32, офіс 4  
Тел./факс (044) 234-46-40 
E-mail: tempora@ukr.net 
http://www.tempora.com.ua 
Директор, головний редактор – Олійник Юлія Володимирівна 
Видання історичної, військово-історичної, мемуарно-архівної 

літератури. Основна тематика – українська історія кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.  

 
ТЕС  

Приватне підприємство 
65012 Одеса, вул. Канатна, 81/2  
Тел. (0482) 42-90-98 
Директор – Лебеденко Віталій Євгенович 
Видання краєзнавчої літератури. 

 
ТОРСІНГ ПЛЮС 

Видавництво 
61057 Харків, вул. Сумська,13 
Тел. (057) 719-98-73; факс (057)717-10-26 
E-mail: torsing_club@rider.com.ua 
Директор – Польовий Ігор Якович  
Книговидання: українською, російською, англійською, 

німецькою мовами. Книготоргівля: гурт, дрібний гурт, книга 
поштою. Редакційно-видавничі послуги. Види видань: довідкова 
література, навчальні посібники, дитячі книжки. 
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УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИДАВЦІВ  
ТА КНИГОРОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ 

01601 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 526 
Тел. (044) 279-45-75; факс 278–64–44 
E-mail : upba@ukr.net  
Президент – Афонін Олександр Васильович.  
Асоціація існує з 1994 р. як громадська організація 

недержавних видавництв. З 1996 року Українську асоціацію 
недержавних видавництв було перереєстровано як Благодійний 
фонд "Українська асоціація видавців", який об'єднує в своїх лавах 
видавців як недержавних структур, так і державних. У 1997 році до 
них приєдналися і книгорозповсюджувачі.  

Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів є 
Всеукраїнською благодійною організацією, створеною на засадах 
законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її 
учасників, добровільності, самоврядування та гласності, для 
забезпечення благодійної діяльності в інтересах розвитку 
видавничої та книгорозповсюджувальної справи та 
розповсюдження періодичних видань в Україні. 

Завданнями Асоціації є репрезентування та захист інтересів 
членів Асоціації у державних установах, надання допомоги в 
організації інформаційного обміну, допомога в організації 
навчання та обміну досвідом, сприяння юридичному захисту 
членів Асоціації. 

З 1996 року Асоціацію очолює О. В. Афонін. 
 

УНІВЕРСИТЕТСЬКА КНИГА 
Видавничо-торговельний дім  
40030 Суми - 30, вул. Комсомольська, 27, офіс 512 
Тел./факс (0542) 65-75-85 
E-mail: info@book.sumy.ua  
Директор – Кочубей Родіон Володимирович 
Лауреат багатьох книжкових конкурсів України. Основною 

спеціалізацією видавництва є навчальна література для вищих 
навчальних закладів. Коплектування бібліотек вищих та середніх 
спеціальних закладів навчальною та науковою літературою за 
усіма напрямами.  
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР 
Газета 
01008 Київ, вул. Садова, 1 
Тел. (044) 253-12-95; факс (044) 253-72-91 
E-mail: adva@ukcc.com.ua 
Головний редактор – Брага Сергій 

 
УЧБОВА КНИГА 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
65045 Одеса, вул. Базарна, 63, офіс 608 
Тел./ факс (0482) 728-83-10 
E-mail: ukniga@email.ua 
Директор – Бучацький Сергій Анатолійович  
Розповсюдження видавничої продукції вітчизняного 

виробництва: навчальної, методичної, пізнавальної, довідкової 
літератури, наочних посібників. Асортимент відповідає запитам 
усіх учасників навчально-виховного процесу. 

 
ФЕНІКС 

Приватне підприємство 
Видавництво 
65059 Одеса, вул. Зоопаркова, 26 
Тел./ факс (048) 777-75-91 
Директор – Короткий Тимур Робертович 
Видає морську юридичну літературу, наукові праці, , 

навчальні посібники з іноземної мови для моряків. Пропонує на 
реалізацію морську, технічну літературу, літературу з морського 
права, економіки, логістики, суднобудування. 

 
 

ФОЛІО 
Видавництво 
61002 Харків, вул. Чубаря, 11  
Тел. (057) 700-44-29 
E-mail: avk@folio.com.ua 
Директор – Красовицький Олександр Віталійович 
Книговидання; книготоргівля; книгообмін; види видань: 

довідкові, літературно-художні, навчальні, наукові, науково-
популярні. 
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ФОП ФІЛЮК О. В. 
Видавець 
07300, м. Вишгород, вул. Дніпровська, 3б, кв. 97 
Тел./факс  (044) 221-97-44  
E-mail: rusfondukr@yandex.ru 
Директор –  Філюк Олег Васильович 
Книговидання; книготоргівля; види видань: наукові, довідкові, 

літературно-художні, навчальні, науково-популярні, соціально-
політичні, з лінгвістики та філології. 

 
ФОП ФРІДМАН О.С. 

Видавець 
65023 Одеса, а/с 254  
Тел/факс (048) 723-18-82  
Керівник – Фрідман Олександр Соломонович 
Видає наукову літературу краєзнавчого напряму. 
 

ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04176 Київ, вул. Електриків, 23 
Тел./факс (044) 425-20-63 
E-mail: info@cul.com.ua 
Директор - Пляшко Ростисляв Олександрович 
Видання та розповсюдження навчальної літератури, що 

рекомендована та затверджена Міністерством освіти та науки 
України для студентів вищих навчальних закладів книги. 

 
ЧОРНОМОР’Я 

Видавництво 
65076 Одеса, площа Незалежності, 1 
Тел./факс : (0482) 64-98-88; 64-98-81 
В.о директора – Мунтян Борис Іванович 
Виконує підготовку і виготовлення газет усіх форматів, 

журналів, книг, брошур, здійснює розробку фірмового стилю 
друкарських видань, повнокольорових буклетів і етикеток, 
рекламних проспектів, листівок і плакатів, якісний 
повнокольоровий офсетний друк, випускає шкільну та навчальну 
продукцію. 
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ШКІЛЬНИЙ СВІТ 
Видавництво 
01014 Київ, вул. Тимірязівська, 2 
Тел./факс (044) 537-32-00 
Е-mail: news@lveresnya.com.ua 
Директор – Мосієнко Марина Володимирівна 
Фундатор та видавець 24 педагогічних газет: "Deutsch" індекс 

23676,"English" індекс 22055, 22056, 'Le Francais" індекс 23675, 
“Біологія. Шкільний світ" індекс 90228, «Дефектолог» індекс 90224, 
"Директор школи" індекс 22060, 40691, 'Дитячий садок" індекс 
35265, "Завуч" індекс 22053, 3525І, “Зарубіжна література" індекс 
22054, 40142, "Здоров'я та фізична культура" індекс 90227, 
"Інформатика" індекс 22065, 35263, “Історія України" індекс 22058, 
40141, “Краєзнавство. Географія. Туризм" індекс 22061,40343, 
'Математика" індекс 22064, 35238, «Позашкілля» індекс 91468, 
"Початкова освіта" індекс 22063, 35264, “Психолог" індекс 23317, 
23316, «Сільська школа України» індекс 21617,  «Соціальний 
педагог» індекс 91815, "Українська мова та література" індекс 
22062, 40140, "Управління освітою" індекс 21616 , "Фізика" індекс 
22059, 35237 , “Хімія. Шкільний світ» індекс 22066, "Шкільний світ" 
індекс 40690, г. «Шкільний світ. Бібліотека комплект пільговий» 
індекс 01699, «Шкільний світ комплект пільговий" індекс 35266; 
трьох журналів: «Школа» індекс 91830, «Директор школи. 
Шкільний світ» індекс 95538, «Дошкілля» індекс 95530.  

Видавець навчально-методичної літератури. 
 
 

ШКОЛА 
Видавничий дім 
61103 Харків, а/с 535 
Тел./факс (057) 340-77-80 
Е-mail: schoolbook@mail.ru 
Директор – Федієнко Василь Віталійович 
Література підвищеного попиту: навчальна, довідкова, 

методична, художня для малят та дорослих. 
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ЮСТІНІАН 
Видавнича організація 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04050 Київ, вул. Герцена, 17/25, офіс 91 
Тел. (044) 230-01-73; факс (044) 230-01-74 
E-mail: edit@justinian.com.ua 
Генеральний директор - Омельченко Ірина Костянтинівна 
Видавництво юридичної літератури. Аналітичні збірники, до 

яких включаються окремі НПА, судові рішення, зразки документів; 
монографії з окремих галузей права; підручники, “Юридичний 
журнал”. 

 
ЯВФ 

Видавничий дім 
65080 Одеса, вул. Варненська, 1, а/с 10 
Тел. (0482) 32-69-06 
E-mail: YVF@ukr.net 
Директор – Романюк Людмила Анатоліївна 
Видання та продаж історичних і художніх творів письменника 

Б.І. Сушинського.  
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС  
“КРАЩА КНИГА ВИСТАВКИ-ФОРУМУ” 

 
Конкурс “Краща книга виставки-форуму” провадиться 

серед видавництв-учасників виставки. На нього подаються 
видання, що побачили світ за період від минулої виставки. 

Для проведення конкурсу створюється журі у складі 
13 осіб. Переможцям вручаються дипломи. Підсумки 
конкурсу оголошуються у дні роботи виставки-форуму. 

Основна мета конкурсу – сприяти поліпшенню 
книговидання та книгорозповсюдження в Україні, зростанню 
інтересу читачів до української книги, розвитку і 
функціонуванню української мови в усіх сферах суспільства. 

Журі формується за пропозиціями оргкомітету. У 
склад журі пропонуються представники видавництв і 
бібліотек, письменники, художники, поліграфісти, громадські 
діячі. Потенційні члени журі мають підтвердити свою згоду 
взяти участь у його роботі. 

Висування творів на конкурс провадиться (за 
бажанням) учасниками виставки-форуму, що подали заявки 
на участь у конкурсі та оформили свою участь у ньому 
документально.  

Усі твори, подані видавництвами, включаються до 
номінаційного списку і розглядаються журі. 

Члени журі оцінюють усі запропоновані твори за 
п’ятибальною системою. Переможці визначаються шляхом 
простих арифметичних підрахунків. 

Переможці в номінаціях одержують дипломи, а 
видавництва, що взяли участь у конкурсі, але не перемогли, 
нагороджуються почесними грамотами. 

Визначальними параметрами оцінки книги є: зміст; 
актуальність; художнє оформлення (дизайн, поліграфічна 
якість); доступність (ціна). 
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Конкурс проводиться у 10 номінаціях:  

1. Сучасне літературно-художнє видання. 
2. Дитячий світ. 
3. Навчальна книга. 
4. Українська та зарубіжна художня класика. 
5. Енциклопедичне, довідкове видання. 
6. Літературознавство, мистецтвознавство, 

фольклор. 
7. Наукове, науково-популярне видання. 
8. Документально-художнє видання (публіцистика). 
9. Історична спадщина. 

10. Краща книга з питань мистецтва. 
 
Оргкомітет і журі конкурсу мають право змінювати 

окремі номінації залежно від тематики представлених на 
конкурс книг. 

Оргкомітет може встановлювати додаткові нагороди: 
грамоти, подяки, подарунки. 

Примірники розглянутих видань залишаються в 
ОННБ імені М.Горького для використання їх у подальших 
виставочних акціях, а також з рекламною та інформаційною 
метою. 
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ПІДСУМКИ КОНКУРСУ  
“КРАЩА КНИГА ВИСТАВКИ-ФОРУМУ 2011” 

 
Організаційний комітет ХII Всеукраїнської виставки-форуму 

„Українська книга на Одещині” доручив журі конкурсу „Краща книга 
виставки-форуму 2011” розглянути видання, які видавництва та 
автори запропонували на його розгляд. На конкурс було подано 45 
книг, представлених 25 видавництвами (у 2010 р. на конкурс було 
подано 53 книги, представлених 19 видавництвами). 

У цілому ми можемо говорити про творчі здобутки наших 
друзів, відзначити, що розкриті нові сторінки історико-культурної 
спадщини України, але не можемо не сказати про те, що 
економічні проблеми суспільства відбиваються на поліграфічних 
можливостях видавництв. Це наочно показано на стенді «Краща 
книга виставки-форуму 2011». Цього року майже немає класичних 
творів, альбомів, досить скромно представлені ілюстровані 
видання.  

Ми відзначили 14 книг у восьми номінаціях. Зауважимо, що 
на конкурс 2011 р. книжок одеських авторів було подано більше, 
ніж 2010. Радіємо, що багато творів писалося з використанням 
фондів ОННБ, автори часто зверталися до нас за консультаціями, 
пропозиціями про співпрацю тощо. Організаційний комітет 
Всеукраїнської виставки-форуму вирішив нагородити 
спеціальними дипломами авторів, які у цей скрутний час знайшли 
можливість свої творчі та наукові здобутки втілити у цікаві, корисні 
видання. 

 

Видавництва, нагороджені дипломами у номінаціях: 

 

«Сучасне літературно-художнє видання» 
 
Видавництво «Мистецтво» (м. Київ) – за книгу : Драч І. Криниця 

для спраглих. 
 
ЗАТ «Українська прес-група» (м. Київ) – за книгу : Екстракт + 

200 : у 2 ч. / за заг. ред. Л.Івшиної. 
 

 71 



«Дитячий світ» 
 
ПВД „Твердиня” (м.Луцьк) – за книгу : Гуменюк Н. Буслик хоче 

до Світязя : вірші, казки, оповідання про Волинь. 
 

«Навчальна книга» 
 
ВТД «Університетська книга» (м. Суми) – за підручник : 

Вступний курс з української мови для студентів-іноземців 
підготовчого відділення. 

 
Видавництво «Самміт-книга» (м. Київ) – за 

підручник :Телекомунікаційні та інформаційні мережі. 
 
Видавництво Одеського державного медичного університету – 

за книгу : Молекулярна епідеміологія / за ред. В.М.Запорожана. 
 

«Енциклопедичне та довідкове видання» 
 

ДНВП „Картографія” (м. Київ) – за книгу : Туристичне намисто 
України : атлас. 

 
«Літературознавство, мистецтвознавство, фольклор» 

 
Видавництво «Наукова думка» НАН України (м. Київ) – за 

книгу : Жулинський М.Г. Нація. Культура. Література : 
національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки 
української літератури. 

 
ПВД «ТВЕРДИНЯ» (м. Луцьк) – за книгу : Кочерга .О. 

Культурософія Лесі Українки : семіотичний аналіз текстів. 
 

«Наукове, науково-популярне видання» 
 

Видавництво «Фенікс» (м. Київ-Одеса) – за книгу : Мельник 
И.М. Зарождение и эволюция транспортных средств и путей 
сообщения. Опыт реконструкции. 
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«Історична спадщина» 
 
ДП «Видавничий дім «Персонал» (м. Київ) – за книги : 

Нартіада: героїчний епос ; Вовк Хв. Студії з антропології України. 
 
Видавництво «СМИЛ» (м. Ізмаїл) – за книгу : Пригарин А.А. 

Русские старообрядцы на Дунае. 
 
Видавництво «Новий друк» (м. Київ) – за книгу : Стремядін В.В. 

Три слоя времени, или Парадокс Эббингауза. 
 

”Краща книга з питань мистецтва“ 
 
Видавництво «МИСТЕЦТВО» (м. Київ) – за книгу : Светильники 

второй половины ІІІ в. до н.э. – IV в. н.э.  Т. 2. 
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Організаційний комітет  
XІІ Всеукраїнської виставки-форуму  

„Українська книга на Одещині"  
нагородив спеціальними дипломами: 

 
1. СТРЕМЯДІНА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРОВИЧА, автора 

книги „Три слоя времени, или Парадокс Эббингауза” („Новий 
друк”, м.Київ). 

 
2. ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 

ФОРУМ» – за активну підтримку творчої молоді міста та видання 
альманаху „Молодые голоса Одессы» (Симэкс-принт, м.Одеса). 

 
3. ЛАЗАРЄВУ ГАЛИНУ ЯКІВНУ, укладача та редактора книги 

«„Княжна Мери”. Творческий выкидыш» („Фенікс”, м.Одеса). 
 
4. ОДЕСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ – за видання 

книги В.В.Солодової «Формування та розвиток документальних 
колекцій у складі фондів одеських музеїв, 1825-2003» 
(„Астропринт”, м.Одеса). 

 
5. ОДЕСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ОСОБИСТИХ 

КОЛЕКЦІЙ ім.О.В.БЛЕЩУНОВА - за видання каталогу „Иконопись 
в собрании музея” („Гилея”, м.Херсон). 

 
6. ОДЕСЬКИЙ МУЗЕЙ ЗАХІДНОГО ТА СХІДНОГО 

МИСТЕЦТВА – за видання каталогу „Английская гравюра ХVII- ХIХ 
веков” („Астропринт”, м.Одеса). 

 
7. ОДЕСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ МУЗЕЙ – за видання книги 

Зінаіди Шишової «Сильнее любви и смерти : стихотворения, 
воспоминания, письма» (”Коктебель”, Феодосія; М.). 

 
8. ОДЕСЬКИЙ ДОМ-МУЗЕЙ ім. М.К.РЕРІХА - за видання книги 

„Письма Наталии Дмитриевны Спириной, 1978-1991” 
(«Астропринт», м.Одеса). 

 
9. КОЛЕКТИВ АВТОРІВ ОНУ ім.І.І.МЕЧНИКОВА -  за видання 

книги „Чорноморська хвиля Української революції : провідники 
національного руху в Одесі у 1917-1920рр.” („ТЕС”, м.Одеса). 
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10. ЄВГЕНА ГОЛУБОВСЬКОГО, ЄВГЕНА ДЕМЕНКА, авторів 
видавничого проекту „Смутная алчба”. Вип.1, 2. („Колодрук”, 
м.Одеса). 

 
11. РОСТИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА, автора книги „Профессор 

с Дерибасовской” („Optimum”, м.Одеса). 
 
12. ІГОРЯ ПОТОЦЬКОГО, автора видавничих проектів 

„Молодые голоса Одессы” и „Русский Париж. По обе стороны 
баррикад: литературных и политических” („Симэкс-принт”, 
м.Одеса). 

 
13. В.А.ПРОДАЕВИЧ, А.А.СУРИЛОВА, авторів книги „Одесса 

православная: в событиях и лицах эпох”. Кн. 1 („ВМВ”, м.Одеса). 
 
14. ВАСИЛЯ БОТУШАНСЬКОГО, редактора книги „Чернівці: 

історія і сучасність”. Ювіл. вид. до 600-річчя першої писемної 
згадки про місто („Зелена Буковина”, м.Чернівці). 

 
15. Г.Б.РЕДЬКО, О.С.ШЕВЧЕНКО, А.Ю.АНИСИМОВА, авторів 

методичного посібника «Тесты. Их роль и место в обучении 
физике» (Одеса, 2010). 

 
16. ГАННУ ЄФІМОВУ, упорядника книги «Шляхами пам’яті : 

антологія поетичних творів, присвячених пам’яті митців 
Розстріляного Відродження» (Одеса, 2011). 
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КОНКУРС ЧИТАЦЬКИХ ВІДГУКІВ 
 
До ХІIІ Всеукраїнської виставки-форуму “Українська книга на 

Одещині” бібліотека оголосила конкурс читацьких рецензій на кращі 
наукові та художні видання 2011-2012 рр. 

Переможцем конкурсу було визнано рецензію Ірини Вайнштейн 
на книгу Ліни Костенко “Річка Геракліта ”. Автору рецензії вручено 
премію “Читач року”. 

 
 

 

Костенко Л.В. Річка Геракліта / Л. Костенко ; упоряд. та 
передм. О. Пахльовської ; післямова Д. Дроздовського ; 
худож. С.Якутович. – К. : Либідь, 2011. – 336 с. : ілюстр. 

 
Споконвіку українське слово має багато прихильників. Одні 

користуються ним лише у повсякденному спілкуванні, а інші 
застосовують його як дивовижний інструмент для розкриття 
невідомих чарівних світів мистецтва. Це водночас і пензель 
художника, і чарівне багатострунне джерело музики. Саме до цієї 
категорії належить постійна мешканка Парнасу, десята муза 
поетичної творчості Ліна Василівна Костенко. 

Поетеса народилася 1930 року в родині вчителів у 
Ржищеві, на Київщині. У 1936 році переїхала з сім’єю до Києва, 
звідки полинула маленькою срібнокрилою пташечкою до чарівної 
країни знань та поезії. 

Ще школяркою майбутня поетеса почала відвідувати 
літературну студію під керівництвом Андрія Малишка.   

Вперше натхнення відвідало її в окопі, де, здавалося б, 
місце лише для страху та відчаю. 

Після школи Ліна Василівна вступила до педагогічного 
інституту, але сама доля обрала для неї літературну стежку, і 
дівчина переїхала до Москви, де вступила до славетного 
Літературного інституту імені Горького. 

«Чому, шановний рецензенте, ви назвали Костенко 
десятою музою?» - запитаєте ви. Дуже скоро я розкрию цю 
таємницю. У своїх творах поетеса споглядає експонати музею 
душі людства, тобто занурюється в культурологічну ауру. Після 
прочитання її творів мені хочеться піднестися над сірою 
буденністю і полинути у світи високої творчості, вивищитися над 
собою і стати кращою. 
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У вірші «Ті журавлі, і їх прощальні сурми», про який 
ітиметься далі, Ліна Костенко сама просить «сумну арфістку 
вербу» заграти їй «мелодію любові, ту, без якої холодно словам», 
але ці рядки спонукають серця читачів грати музику найкращих 
почуттів, «осінній плач калини» і ніжний ноктюрн передзимового 
смутку, що навіває на душу цей вірш. 

Поезія пройнята світлим сумом, що завжди супроводжує 
осінь. Перед нашою уявою постає дивовижний маскарад, де 
образи природи приміряють маски музичних інструментів, 
музикантів і танцівників. 

«Ті журавлі, і їх прощальні сурми... 
Тих відлітань сюїта голуба... 
Натягне дощ свої осінні струни, 
торкне ті струни пальчиком верба...» 

Важливу роль у цьому чарівному дійстві відіграють 
журавлі. Вони грають на «прощальних сурмах», їх відлітання є 
«голубою сюітою», а журавлиний ключ протиставляється 
скрипковому. 

«Я не скрипковий ключ, а журавлиний 
тобі над полем в небі напишу». 

На противагу цьому поетичному маскараду, вірш «Осінній 
день» виграє на струнах алітерації  врочисту пісню і жалісну пісню. 

«Осінній день, осінній день, осінній! 
О синій день, о синій день, о синій! 
Осанна осені, о сум! Осанна. 
Невже це осінь, осінь, о! — та сама». 

В останніх рядках вірша відчувається безнадія і туга за 
літом.  

«Останні айстри горілиць зайшлися болем. 
Ген килим, витканий із птиць, летить над полем. 
Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій. 
Плаче коник серед трав – нема мелодій. 
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Присвячується Ліні Костенко 
 
Лірнице серця, кудеснице слова, 
Як я люблю ваші думи ясні, 
Ваших поезій рядки світанкові 
Рани душевні лікують мені. 
Люба, заграйте мені про ту осінь, 
Про журавлині скрипкові ключі, 
І заблищать промінці злотокосі 
На моїй юній, щасливій душі. 
Як ніжно гладите ви струни ліри, 
Пісню чарівну виводячи в світ. 
Світлого смутку, надії і віри 
В ваших віршах я визбирую квіт. 
 

Ірина Вайнштейн,  
студентка 2 курсу філологічного ф-ту 

українського відділення ОНУ імені І.І. Мечникова 
 

 

 

Костенко Л.В. Річка Геракліта / Л. Костенко ; упоряд. та 
передм. О. Пахльовської ; післямова Д. Дроздовського ; 
худож. С.Якутович. – К. : Либідь, 2011. – 336 с. : ілюстр. 

 
Мистецтво поєднання форми і змісту 

 
Ліна Костенко — найвідоміша сучасна українська поетеса. 

Тому вихід чергової збірки її творів ніколи не був для мене 
несподіванкою, але “Річка Геракліта” - дуже приємний виняток. Ця 
ілюстрована збірка старих і нових поезій Ліни Костенко була 
видана київським видавництвом “Либідь” у 2011 році. Вона 
привернула мою увагу, по-перше, своєю назвою, а по-друге, 
незвичністю форми, яка дозволила і без того яскраву поезію 
несподіванно спалахнути новими барвами. 

Для мене, вихованця філософського факультету, назва 
“Річка Геракліта” є вже сама по собі приводом ознайомитися зі 
змістом. “До однієї і тієї самої річки не можна увійти двічі”, - цей 
вислів давньогрецького філософа Геракліта відображає його 
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вчення про постійну змінюваність світу. Саме цю ідею поклала 
Оксана Пахльовська в основу упорядкування збірки. Вірші, які 
увійшли до цієї збірки відрізняються і за стилем, і за тематикою. 
“Естетичний діапазон — від мінімалізму до симфонії”, - так пише у 
післямові Дмитро Дроздовський. Такий “діапазон” притаманний 
творчості Ліни Костенко в цілому, і саме його підкреслює ця збірка. 
Поезія Ліни Костенко — це постійний перехід від минулого до 
майбутнього, від людини до природи, від особистого до 
космічного, саме тому назва збірки дуже доречна і чітко відповідає 
її змісту.  

Чотири частини, на які розділена збірка, символізують 
чотири пори року, а їх назви взяті із творчості самої поетеси: 
“Осінні карнавали”, “Сліпучий магній снігових пустель”, “Весна 
підніме келихи тюльпанів”, “Що в нас було? Любов і літо”. Кожен 
вірш має у собі ознаку однієї з чотирьох пір року, і не обов'язково у 
тексті. Багато віршів пронизані настроєм тієї пори року, з якою 
вони асоціюються. Недарма у передмові й післямові цього 
видання згадуються “Пори року” Антоніо Вівальді. Таким чином, 
читач не тільки поринає у магію поезії,  й постійно завважує у 
кожному вірші ознаку розділу, до якого він належить. 

Не можна не відзначити у цьому виданні чудові ілюстрації 
Сергія Якутовича. Завдання кожного художника-ілюстратора — 
освітити зміст видання силою образотворчого мистецтва, зробити 
враження від тексту яскравішим. Сергій Якутович впорався з цим 
блискуче: його ілюстації до віршів, а також фантастичні жіночі 
образи пір року, які ще раз підкреслюють жіночність поезій, мають 
глибокий філософський зміст, що дуже гармонує з поезією Ліни 
Костенко. 

У післямові Дмитро Дроздовський робить блискучий аналіз 
поезії Ліни Костенко в цілому і, зокрема, підкреслює особливість 
цієї збірки. Цікавими для читача будуть також передмова 
упорядника збірки Оксани Пахльовської і коментар художника 
Сергія Якутовича. 

Це унікальне видання має до того ж у комплекті аудіодиск, 
на якому сама Ліна Костенко “озвучує свою поезію про безмежжя в 
людині й людину в безмежжі”. Це має бути приємним 
доповненням для шанувальників творчості видатної поетеси. 

Таким чином, у цьому виданні я бачу велике мистецтво 
поєднання форми і змісту. Мистецтво змісту не викликає сумніву: 
досить лиш поглянути на ім'я авторки; мистецтво форми 
проявляється в оригінальності й продуманості упорядкування, а 
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також у чудовому художньому оформленні; і, нарешті, таке 
поєднання двох мистецтв в одному виданні — це також велике 
мистецтво, якого іноді так бракує вітчизняним виданням. 

Наприкінці я можу зробити такий висновок: це чудове 
видання буде дуже цікавим як для знавців творчості Ліни 
Костенко, так і для тих читачів, які ознайомляться з нею вперше, а 
шанувальники поетеси мають змогу прочитати її нові вірші, що не 
друкувалися раніше. І, безпереч, всі читачі цієї збірки будуть, як і 
я, приємно вражені незвичайним упорядкуванням і гармонійним 
художнім оформленням. 

Дмитро Антонюк,  
бібліотекар I-ї категорії  

відділу зберігання і наукового вивчення фондів 
ОННБ ім.М.Горького 

 

 

 

Денисов В.Г. История одесских выставок / Виктор 
Григорьевич Денисов, Юрий Анатольевич Никитин. – О. : 
Астропринт, 2011. - 164 с. : ил. + прил. - Библиогр. : 
с. 136-143. 

Започатковані в Англії у XVIII ст. всесвітні художні та 
мануфактурні виставки спричинили швидкий розвиток індустрії 
виставкового бізнесу. Організовані покази досягнень у різних 
галузях людської діяльності дуже часто породжували 
справжній виставковий бум, через що стали невід'ємним 
рушієм прогресу. 

Сільськогосподарські, фабрично-заводські, художньо-
промислові та мистецькі виставки XIX — початку XX ст. — 
багатогранне явище культури, що віддзеркалило історичні 
реалії, суспільні настрої, технологічний прогрес та наукові 
здобутки свого часу. Окремі експонати виставок дістали 
широке визнання. 

Так, завдяки Всесвітній виставці 1889 року (на честь 
столітнього ювілею Великої французької революції 1789 р.), на 
Марсовому полі в Парижі було зведено найвищу (на той час) 
архітектурну споруду — витвір науки і мистецтва — Ейфелеву 
вежу. Задумана як вхідна арка до виставкового комплексу, 
чудернацька будівля трьохсотметрової висоти дуже швидко 
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стала загальновідомим символом Франції та місцем 
найбільшого туристичного паломництва. Як і Всесвітня 
Паризька виставка 1889 р., більшість виставок XIX — початку 
XX ст. залишили пам'ятний слід в історії держави, загалом, та 
краю, в якому вони проводилися, зокрема. 

Незабутніми подіями культурного життя імперської Росії 
стали одеські виставки, яким присвятили науково-популярну 
монографію Віктор Денисов та Юрій Нікітін. Спільна праця двох 
авторів "История одесских выставок" - це грунтовне 
дослідження, головним чином, у царині виставкової справи. 
Водночас, у книжку ввійшли відомості з різноманітних сфер 
суспільної діяльності, витвори та послуги яких експонувалася у 
часи виставкових презентацій. Тому монографія є цікавою та 
корисною як широкому загалу дослідників, так і читачам 
ненаукового кола. 

Структуру дослідження "История одесских выставок" 
склали п'ять розділів, заключне слово, бібліографічний список 
та чотири додатки. У кожному з розділів висвітлені різні наукові 
проблеми, водночас, матеріал завжди подається у контексті 
причинно-наслідкових зв'язків і тому представляє собою цільне 
дослідження. 

Перший розділ роботи носить назву «Зарождение 
выставок и ярмарок». Автори монографії розпочинають своє 
дослідження із встановлення першопричини та виокремлення 
етапів розвитку виставкового ринку, подають відомості про 
значимі події, пов'язані із зародженням виставкової індустрії. 
Зокрема, вказують, що виставковій справі передувала 
ярмаркова практика, відома в Європі ще з X ст., основним 
завданням учасників якої було зацікавити покупців та продати 
їм свій товар. Виставки ж слугували для реклами нових зразків 
продукції та встановленню контактів у комерційних цілях (С.11-
12). 

Поряд з цілою низкою цікавих історичних фактів, на 
початку монографії розглядаються такі ключові питання, як 
формування методики, техніки й технології експонування, а 
також мотивації та функцій перших виставок. 

У другому розділі роботи "Развитие выставочного дела" 
було зібрано та проаналізовано значний джерельний матеріал 
щодо розвитку виставкового руху в Росії. Автори монографії 
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розглянули такі конструктивні питання, як облаштування, 
масштабність, спеціалізація, специфіка виставок тощо. У цьому 
розділі також знаходимо чимало цікавих історичних 
відомостей, наприклад, про заходи сприяння активізації 
виставкового руху в Росії, серед яких унікальна постанова 
Міністерства фінансів "Временные правила о предоставлении 
тарифних льгот съездам и выставкам" (с. 40). 

Загалом матеріали двох попередніх розділів створюють 
наукове підґрунтя для дослідження одеських виставок як 
визначних явищ світової культури. 

У третьому розділі «Начало выставочного дела в 
Одессе» подаються докладні відомості про першу Виставку 
виробів місцевого краю 1837 р., на якій, згідно припису 
Міністерства внутрішніх справ Росії, демонструвалося "все, что 
губерния имеет замечательного" (С.51). 

У цьому ж, третьому, розділі роботи знаходимо 
інформацію про щорічні виставки домашньої худоби, які 
запроваджувалися від 1843 року у Новоросійських губерніях, 
згідно "высочайшего указа" міністра державного майна Росії. 
Організація виставок сприяла реалізації продукції 
тваринництва, а отже була одним із дієвих заходів, 
запроваджуваних російським урядом, для підтримки сільського 
господарства, зокрема, українців Причорномор’я та Приазов'я. 

Ще більшого схвалення, з огляду на наповненість 
невідомими загалу писемними та ілюстративними джерелами, 
заслуговує четвертий та п'ятий розділи монографії «Выставки 
второй половины XIX века и «Выставки начала XX века», в 
яких матеріал розглядався на тлі суспільно-політичного, 
громадського та наукового життя Одеси. 

Резонансними подіями другої половини XIX ст. були 
виставки виноробства, тютюну, об’єднані виставки сільського 
господарства та промисловості, виставки садівництва. 
Вагомою сторінкою життя Одеси стали також виставки, що 
організовувалися науковими товариствами, історія виникнення 
та сфери діяльності яких зацікавлять багатьох. Зокрема, із 
монографії дізнаємося, що "Одесское фотографическое 
общество" (1891 р. заснування) виникло як продукт першої 
фотографічної виставки 1890 р. Згодом це товариство стало 
влаштовувати в Одесі власні виставки (с. 83-86). Гадаємо, 
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цікавим кожному читачеві стане озвучений авторами видання 
перелік експонатів (не лише світлин), виставлених на 
фотографічних виставках, який засвідчує справді науковий 
(багато в чому повчальний для сьогодення) підхід до 
організації такого роду заходів. 

Значний інтерес викликає останній розділ роботи 
"Выставки начала XX века", який складають підрозділи, 
присвячені: одеським художнім виставкам; Плавучій виставці 
Російського товариства пароплавства і торгівлі; Одеській 
фабрично-заводській, художньо-промисловій та 
сільськогосподарській виставці 1910 р.; одеським автосалонам 
1912, 1913 років. Автори вільно оперують статистичними 
даними, переконливо доводять масштабність (нерідко 
світового рівня) тогочасних виставок, велику зацікавленість та 
непересічний ентузіазм його учасників. 

Своєрідним історіографічним джерелом стала 
бібліографія, вміщена в кінці монографії (с. 136-143), основне 
наповнення якої складають першоджерела: каталоги та описи 
виставок, звіти комітетів виставок, відгуки у пресі XIX - початку 
XX ст. і т.п. За цим матеріалом проглядається багаторічна 
дослідницька праця, скерована головним чином на 
джерелознавчу розвідку. 

Водночас, дуже мало посилань на сучасні публікації. 
Видається сумнівним, що проблематика, охоплена 
монографічним дослідженням, так мало знана у науковому 
світі. Безперечно, що у форматі науково-популярного видання 
автори з великим джерелознавчим багажем мають право на 
виклад своїх знань майже не посилаючись на інших сучасних 
дослідників. І все ж хотілося б на майбутнє побажати Віктору 
Денисову та Юрію Нікітіну більшої уваги до сучасних праць. 

На жаль, обділеними увагою залишилися відомості, що 
стосуються українського фактора. Автори видання уникали 
термінів ''українці" та "Україна", хоча, на нашу думку, в окремих 
випадках вони були б доречними. Попри те, що українці не 
становили більшості населення самої Одеси, у 
причорноморських, а також приазовських селах Російської 
імперії вони переважали. Думаємо, вартувало згадати, що на 
сільськогосподарських виставках Одеси експонувалася 
продукція українських рільників, тваринників, садоводів, 
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пасічників, виноробів і т.д., навіть, якщо серед них майже не 
було власників компаній, що переробляли та реалізовували 
таку продукцію. 

Дещо більше хотілося б дізнатися не лише про 
українських виробників, але й про підприємців, науковців, 
художників тощо інших національностей - усього кола учасників 
одеських виставок. У підрозділі, присвяченому першій виставці 
в Одесі, знаходимо лише коротке повідомлення про те, що 
склад її експонентів віддзеркалював «этническую пестроту 
многонациональной Одессы» (с. 52). Звичайно ж, 
усвідомлюємо, наскільки непросто зібрати відомості про 
етнічний склад учасників одеських виставок. Проте, володіючи 
такими даними, можна було б проаналізувати ще одну 
малодосліджену й цікаву сторінку економічного, суспільного та 
культурного життя південноукраїнських теренів XIX — початку 
XX ст., зокрема, масштабність тогочасних міжнаціональних 
взаємовпливів. 

Загалом же праця не викликає конструктивних 
зауважень. Навпаки, хочеться відзначити значне коло питань, 
висвітлених у монографії, через що вона представляє 
неоціненний науковий інтерес. 

Уточнюють та доповнюють викладений матеріал 
додатки, уміщені в кінці монографії. Найвагомішим серед них 
став «Список наград одесситов на зарубежных выставках», 
який є самостійною джерелознавчою працею. Автори подать 
відомості про вітчизняні (окрім зарубіжних) нагороди, отримані 
на київських, московських, нижньоновгородських виставках. 
Вказаний додаток дозволяє дізнатися імена учасників, види 
отримуваних ними нагород, а також поглибити уявлення про 
те, що саме репрезентувалося у виставкових залах. 

Окремо хочеться відзначити помітне прагнення авторів 
поширювати знання, добуті в ході своєї наукової розвідки. 
П’ять доброзичливих відгуків, з яких починається книжка, 
свідчать про те, що популяризувати свою працю Віктор 
Денисов та Юрій Нікітін розпочали вже тоді, коли "История 
одесских выставок" лише готувалася побачити світ. Науково-
популярний виклад матеріалу та доповнення тексту 
унікальними ілюстраціями – також продуманий крок назустріч 
до широкої, у тому числі ненаукової, читацької аудиторії, для 
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якої монографія "История одесских выставок" — можливість 
дізнатися про непересічні сторінки історії дореволюційної 
Одеси, як також виставкової індустрії. 

Впадає в очі велика зацікавленість предметом 
дослідження, бажання донести до читача якомога більше 
інформації та, що дуже важливо, висока обізнаність авторів 
монографії не лише з предметом свого дослідження, а значно 
ширшим діапазоном культурологічних знань. Гарною 
родзинкою стали епіграфи, уміщені на початку розділів та 
деяких підрозділів, які також засвідчують проникливе 
ставлення Віктора Денисова та Юрія Нікітіна до свого 
досконало виплеканого витвору друкарського мистецтва. 
Відчутною є праця всіх редакторів, виконавця верстки та 
коректора видання. Спільними зусиллями всіх учасників 
проекту світ побачила професійно написана, бездоганно 
відредагована і талановито макетована книжка «История 
одесских выставок», що окрім усього сказаного, стане ще й 
хорошою рекламою видавництву «Астропринт». 

 

О.С.Федорчук, 
кандидат мистецтвознавства, ст. наук. співробітник  

відділу народного мистецтва  
Інституту народознавства НАН України (м. Львів) 
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ВИДАВНИЦТВУ "МИСТЕЦТВО" – 80! 

 
Державне спеціалізоване видавництво "Мистецтво" за 80 

років свого існування зробило неоціненний внесок у скарбницю 
української духовності й національної культури. Засноване 
1 лютого 1932 року в тодішній столиці України Харкові, воно 
випустило у світ мільйонними тиражами десятки тисяч назв книг 
та альбомів з питань образотворчого мистецтва, історії та 
культурології, народознавства, етнографії, естетики, театру і кіно, 
а також різноманітних буклетів, листівок, календарів, аркушевої 
продукції тощо.  

Уже в перший рік після 
заснування "Мистецтво" випустило 
низку плакатів, художніх листівок та 
нотних видань, які становлять великий 
інтерес й донині. Це передусім велика 
серія акварельних робіт О.Шовкуненка, 
І.Їжакевича, А.Фоміна, плакати 
А.Страхова, музичні твори 
Ф.Богданова, М.Коляди, 
В.Рибальченка, Т.Шутенко та інших, 
що стали бібліографічною рідкістю. 

У зв’язку  з перенесенням 
столиці України у 1935 році 
видавництво також було переведене 
до Києва. 

Подальшу діяльність творчого колективу видавництва 
перекреслила Друга світова війна. На смертельний герць проти 
фашистської навали стали вчорашні художники, редактори, 
коректори. Та іскра творчого життя не згасла і в дні лихоліття. 
Мистецькі набутки примножувалися під час евакуації до Уфи в 
складі об’єднаного видавництва "Укрдержвидав". До визволеного 
Києва  "Мистецтво" повернулося восени 1944 року. Навіть в 
умовах розрухи воно змогло значно розширити й урізноманітнити 
тематику видань. Якщо в перші повоєнні роки виходили друком в 
основному плакати, книги і нотні збірники, то згодом зріс випуск 
листівок, художніх альбомів та різноманітних фотовидань. 

Творчий злет єдиного профільного з питань мистецтва 
видавництва припадає на 1970–1980-ті роки, коли "Мистецтво" 
розширило тематичний діапазон та співпрацювало з 
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поліграфічними підприємствами Австрії, Угорщини, Польщі, 
тодішньої Югославії. В той час вийшли в світ унікальні видання 
"Середньовічний живопис", "Російський  живопис в музеях 
України", "Музей західного та східного мистецтва в Києві", 
"Одеський  музей західного та східного мистецтва", "Мистецтво 
Київської Русі", "Західноєвропейський живопис в музеях України", 
двотомник про життя і творчість Давида Гурамішвілі "Колесо 
хисткої долі" та "Давитіані", ілюстрована повість Т. Шевченка 
"Художник", "Сучасне українське художнє скло", "Моей души 
предел желанный", "Українське народне малярство ХIII–ХХ ст. 
Світ очима народних митців". Подарунком до 1500-річчя Києва 
стали епохальні альбоми "Крізь віки. Київ в образотворчому 
мистецтві XII–XX століть" та двотомник "Київ. Вчора. Сьогодні. 
Завтра".  

За роки свого існування видавництво випустило унікальні 
серії, що мали широкий резонанс не лише в Україні, а й далеко за 
її межами: "Пам’ятки  естетичної думки", "Нариси з історії 
українського мистецтва", "Скарби музеїв України", "Визначні 
історичні пам’ятки України", "Майстри світового мистецтва", 
"Архітектурні перлини України", "Вибрані твори художників", 
"Художні музеї України", "Українська та світова культура", 
"Бібліотека світової драматургії", "Майстри народного та 
декоративного  мистецтва", "Шкільна бібліотека", "Землі квітучої 
краса", серія путівників по містах та визначних місцях України 
тощо. 

З видавництвом у різні роки плідно співпрацювали відомі 
українські художники М. Дерегус, Т. Яблонська, В. Касіян, 
О. Лопухов, В. Пузирков, М. Примаченко, К. Білокур, письменники 
М. Рильський, М. Стельмах, Б. Олійник, Д. Павличко, 
О. Коломієць, М. Зарудний, Я. Стельмах, І. Дзюба, І. Драч, 
М. Жулинський, а також мистецтвознавці Г. Логвин, В. Свінцицька, 
Ю. Асєєв, П. Білецький, П. Говдя, Л. Міляєва, Т. Кара-Васильєва, 
Л. Владич, Д. Степовик, О. Федорук та багато інших. 

Щороку в світ виходило понад 50 мільйонів примірників. 
"Мистецтво" експортувало свою продукцію більш ніж у 100 
зарубіжних країн. 

Із перших днів проголошення незалежності України у 1991 
році видавництво активно долучилося до процесу відродження 
національної культури, прагнучи повернути широкому загалові 
раніше невідомі твори українського мистецтва і культурології, а 
також ознайомити читацьку аудиторію з іменами, штучно 
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вилученими з мистецького процесу; в усій повноті представити  
українську класичну спадщину; заповнити прогалини в освоєнні 
читачем найвартісніших творів світової культури. 

Своєрідний погляд на історію культури українського 
народу у видавництві почався з виходу в світ альбому "З 
української старовини" (1991). А згодом з’явилися такі унікальні 
видання, як "Антоні Міро" (Іспанія), "Михайло Коргун" (США), 
"Скульптор Лео Мол" (Канада), "Ксенія Колотило" (Австрія), 
"Скарби нашої пам’яті",  "Художники Львова" тощо. У новій серії 
"Українська та світова культура" вийшли книги "Мазепа", 
"Запорожці", "Життя Тараса Шевченка" П. Зайцева, "Світло 
українського бароко" А. Макарова, "Коротка історія культури" 
Джека Ліндсея (у двох томах), "Студії з української етнографії та 
антропології" Хв. Вовка, "Мудрість віків" П. Чубинського (у двох 
книгах), "Легенди та міфи Стародавньої Греції" М. Куна та інші. 

Значним явищем у культурному житті  незалежної України 
стали альбоми "Українська графіка XII – початку XX століття", 
"Український авангард 1910–1930 років", "Шедеври українського 
іконопису XII – XIX ст.", "Античные памятники Северо-Западного 
Причерноморья". До 2000-ліття Різдва Христового видано 
подарункові альбоми "Храми України" і "Святий Київ". 

Література видавництва "Мистецтво" неодноразово високо 
поціновувалася  спеціалістами та громадськістю. За альбоми 
"Українське народне малярство XIII – XX ст. Світ очима народних 
митців",  фотоальбом "Київ" (до 1500-річчя заснування міста),  
"Львів",  "Живиця", "До тебе полинуть" їх авторів удостоєно 
високих звань лауреатів Національної премії України ім. Тараса 
Шевченка. Серед цьогорічних її лауреатів – відомий 
мистецтвознавець Т. Кара-Васильєва (альбом "Історія української 
вишивки"). Оригінальні  подарункові альбоми "Шедеври 
українського іконопису XII – XIX ст." та "Відзнаки  Президента 
України. Ордени, медалі, нагородна зброя" здобули найвищу 
нагороду в книговидавничій справі – Диплом  ім. Івана Федорова. 

На сьогодні видавництво зуміло зберегти своє самобутнє 
місце в українській культурі. Започатковано низку цікавих видань 
та нових серій. Тільки за останні роки підготовлено й випущено в 
світ такі непересічні видання, як "Собор святої Софії в Києві",  
"Україна. Віхи історії", "Чорнобиль. Сповідь репортера" (автор 
унікальної зйомки І. Костін), "Античные памятники Крыма", 
"Національний музей Тараса Шевченка", "История Киево-
Печерской лавры" (книга 1), "Добрий пастир української землі", 
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"Український літопис вбрання" (у двох томах) за авторством   
З. Васіної, "Пейзажи и достопримечательности Крыма в рисунках 
Карло Боссоли",  "Юхим Михайлів", "Мистецтво України. 1991 – 
2003", "Піст від диявола" (до 70-річчя голодомору 1932–1933 рр.), 
"Українці Казахстану", "Собрание Керченского лапидария. 
Античная скульптура", "Святий Київ наш великий" (Київ у 
малюнках Т. Г. Шевченка та інших художників), "Музей історичних 
коштовностей України", "Музей Марії Заньковецької (Талан)", 
"Шота Руставелі. Витязь у тигровій шкурі" (переклад з грузинської 
М. Бажана), "Національний заповідник "Софія Київська", Д. 
Степовик "Сучасна українська ікона", "Старовинні маєтки України", 
"Старая Одесса", "Давид Гурамішвілі. Давитіані", "Собрание 
Керченского лапидария. Клады античных монет", "Архітектурні 
перлини України. Замки та фортеці", "Володимир Винниченко – 
художник", "Собрание Керченского лапидария. Светильники VI в. 
до н. э. – IV в.  н. э." (томи I, II), "Весь Булгаков в воспоминаниях и 
фотографиях", "Патріарх Мстислав", К. Стамеров "Нариси з історії 
костюмів", "Україна", "Тарас Шевченко. Вибрана поезія. Живопис. 
Графіка" (перекладач поезії англійською мовою В. Річ), "Історія 
української вишивки", "Микола Бідняк", "Шедеври українського 
живопису. Від Алімпія Печерського до Казимира Малевича" (автор 
Д. Горбачов), "Покров Божої Матері над Україною", "Музей 
українського народного декоративного мистецтва", "Архітектурні 
перлини України. Народне зодчество", "Меморіальний комплекс 
"Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
років", "Шляхами Малевича. Зупинка Конотоп. 1894 – 1896" за 
авторством Н. Велігоцької, "Національний музей історії України" 
(том 1), "Василь Лопата. Життя і творчість",  "Мальовнича Україна" 
(до 20-ї річниці Незалежності України) та багато інших. 

Видавництво "Мистецтво" випускає в світ складну науково-
мистецтвознавчу літературу збільшеного формату (книги, 
альбоми, буклети тощо) з великими науково-довідковим апаратом 
та ілюстративним матеріалом. Майже всі багато ілюстровані 
альбоми є науковим відкриттям з історії та теорії вітчизняного 
мистецтва. Видаються вони не тільки українською, а й 
англійською, німецькою, російською, французькою, грецькою та 
іншими мовами (редакцію іноземних перекладів у видавництві 
було  започатковано ще 1965 року). 

Тільки за останні роки "Мистецтво" здобуло Дипломи 
Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості товарів і 
послуг "Золота Фортуна" у номінаціях "За значний внесок у 
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збереження кращих традицій української видавничої справи" і "За 
вагомий внесок у розвиток державотворчої та мистецької 
літератури України". Працю співробітників "Мистецтва" належно 
поціновано. Багатьом вручено ордени і медалі, присвоєно почесне 
звання "Заслужений працівник культури України", відзначено 
Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Державного 
комітету телебачення і радіомовлення України, голови Київської 
міської державної адміністрації. Ряд унікальних, науково 
довершених та художньо оригінальних видань удостоєно Ґран-прі, 
вони стали призерами виставок-ярмарків: Київської міжнародної 
книжкової виставки-ярмарку, "Книжкові контракти" (Київ), Форуму 
видавців (Львів), виставок "Книжковий сад", "Книжковий світ" 
(Київ), "Кримська весна" (Сімферополь), Міжнародного фестивалю 
"Світ книги" (Харків), "Українська книга на Одещині", міжнародних 
книжкових виставок-ярмарків СНД – Московської міжнародної 
книжкової виставки-ярмарку (Росія, Москва), Мінської міжнародної 
виставки-ярмарку (Білорусь, Мінськ),  Міжнародної виставки-
ярмарку "Книга – шлях до співробітництва і прогресу" 
(Туркменістан, Ашгабат).  

Лише за останнє десятиріччя видавництво отримало 
понад 50 нагород та відзнак. У 2006 році його визнано одним з 
десяти найпопулярніших у перебігу Всеукраїнського читацько-
експертного опитування "Книжки незалежного 15-річчя, які 
вплинули на український світ". 

Багато поколінь українців виховувалися на "мистецькій" 
літературі. І не буде перебільшенням сказати, що книги й альбоми 
нашого видавництва  є окрасою не лише багатьох публічних 
бібліотек світу, а й кожної сім’ї як в Україні, так і за її межами. 

Творити книгу – велике мистецтво. Особливо це 
стосується книги мистецької. Колектив видавництва "Мистецтво",  
попри всі проблеми сучасного українського книговидання, завжди 
перебуває у творчому пошуку. Попереду відкриття нових авторів, 
нових тем, випуск у світ унікальних видань, хвилюючі зустрічі з 
читачами. 

 
Ніна Прибєга,  

директор видавництва "Мистецтво", 
заслужений  працівник культури України, 

кавалер орденів княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів 
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ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ В ПРЕСІ 
ПРО ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКУ ВИСТАВКУ-ФОРУМ  

«УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ"  
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Всеукр. виставку-форум “Українська книга на Одещині”] // 
Выставки Одессы. – О., 2011. – № 12. – С. 22-23. 

2. Бродавко Р. Валентин Стремядин : Слушая 
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вид-вах України протягом останнього року, що проходив у рамках 
XII Всеукр. виставки-форуму «Українська книга на Одещині»] // 
Думська площа. – 2011. – 6 трав. – С. 1-2. 

6. Кудлач В. XII виставка-форум : Одеса російськомовна, 
але україночитаюча : [про заходи XII Всеукр. виставки-форуму 
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книговидання, або Чому одесити за українськими книжками їздять 
до Києва та Львова? : підсумки ХІІ Всеукраїнської виставки-
форуму «Українська книга на Одещині» // Чорномор. новини. – 
2011. – 28 травня, 2 червня.  
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9. Кудлач В. У гостях – «Коронація слова» : [анонс 
презентації книг лауреатів Всеукраїнського конкурсу романів, 
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Одещині»] // Думська площа. – 2011. – 3 черв. – С. 2. 
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ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ 

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека  
імені О.М.Горького  
69095 Запоріжжя, просп. Леніна, 142 
Директор - Степаненко Інна Павлівна 
Тел. (061) 787-53-75; факс 787-53-54 
E-mail: zp-library@radiocom.net.ua. 

Кіровоградська обласна універсальна наукова  
бібліотека імені Д.І.Чижевського  
25005 Кіровоград, вул. К.Маркса, 24 
Директор - Гаращенко Олена Миколаївна 
Тел./факс (0522) 22-65-79 
E-mail: omv@library.kr.ua; omv@library.kr.ua. 

Кримська республіканська універсальна наукова  
бібліотека імені І.Франка  
95011 Сімферополь, вул. Набережна, 29-а 
Директор - Дроздова Людмила Миколаївна 
Тел./факс : (0652) 70-41-82, 70-41-83 
E-mail: franko@pop.cris.net  

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека  
імені О.Гмирьова  
54001 Миколаїв, вул. Московська, 9 
Директор - Богза Надія Федорівна 
Тел. (0512) 37-34-78, факс 47-12-72 
E-mail:  reglibrary@farlep.mk.ua  

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека  
імені О.Гончара  
73000 Херсон, вул. Дніпропетровська, 2 
Директор - Коротун Надія Іванівна 
Тел. (0552) 22-65-50; факс 22-64-48 
E-mail: Library@tlc.kherson.ua; I-c@ukr.net. 
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ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСИ 

(Міжміський код 048) 

 

Державний заклад “Одеська національна ордена 
Дружби народів наукова бібліотека імені М.Горького” 
(ОННБ ім. М.Горького)  

65023 Одеса-23, вул. Пастера, 13 
Директор - Ботушанська Ольга Федорівна 
Тел./факс 723-02-52 
E-mail: ognb@ukr.net 
Internet: www.odnb.odessa.ua. 
 
Одеська обласна універсальна наукова бібліотека 
імені М.С.Грушевського (ОУНБ ім. М.С.Грушевського)  

65045 Одеса, вул. Троїцька, 49/51 
Директор - Амельченко Юліана Сергіївна 
Тел. / факс 722-50-69 
E-mail: oounb@inbox.ru. 
 
Одеська обласна бібліотека для юнацтва  
імені В.В.Маяковського (ОЮБ ім. В.В.Маяковського) 

65114 Одеса, вул. Корольова, 46 
Директор - Пономаренко Людмила Федорівна 
Тел. 47-66-27 
E-mail: oubim@list.ru. 
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Одеська обласна бібліотека для дітей  
імені Н.К.Крупської (ОДБ ім. Н.К.Крупської) 

65045 Одеса, вул. Преображенська, 64 
Директор - Палій Тетяна Андріївна 
Тел. 725-68-82. 
 
Одеська центральна міська бібліотека імені І.Я.Франка 
(ЦМБ ім. І.Я.Франка) 

65007 Одеса, Книжковий провулок, 1а 
Директор - Кликова Наталія Дмитрівна 
Тел. 725-84-00. 
 
Одеська центральна міська бібліотека для дітей  
імені А.Гайдара (ЦМБ ім. А.Гайдара) 

65026 Одеса, Французький бульвар, 11а 
Директор - Лазарєва Галина Яківна 
Тел.: 714-88-81, 714-88-82.  
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ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Міські бібліотеки 
 

Б.-Дністровська ЦМБ 
67700 м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 7 
Директор - Солодунова Раїса Миколаївна 
Тел. (048-49) 2-21-55 

Ізмаїльська ЦМБ 
68600 м. Ізмаїл, вул. Адм. Холостякова, 41 
Директор – Дойкова Галина Анатоліївна 
Тел. (048-41) 2-05-36 
 
Іллічівська ЦМБ 
68003 м. Іллічівськ, вул. Леніна, 30 
Директор – Маркова Ольга Вікторівна 
Тел. (048-68) 6-25-26 
 
Котовська ЦМБ 
66300 м. Котовськ, вул. Бочковича, 1 
Директор – Олійник Ліна Іванівна. 
Тел. (048-62) 5-51-13 
 
Теплодарська ЦМБ 
65490 м. Теплодар, вул. Плієва, 2 
Директор - Клименко Тетяна Іванівна 
Тел. (048-50) 2-29-16 

 
ЦМБ м. Южного 
65481 м. Южний, вул. Леніна, 1/1 
Директор - Проценко Ольга Омелянівна 
Тел. (048-42) 3-21-31 
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Районні бібліотеки 
 

Ананьївська ЦРБ 
66400 м. Ананьїв, вул. Незалежності, 49 
Директор – Волочан Тамара Андріївна 
Тел. (048-63) 2-13-77 
 
Арцизька ЦРБ 
68400 м. Арциз, вул. 28 червня, 118 
Директор - Капішевська Валентина Володимирівна 
Тел. (048-45) 3-10-59 
 
Балтська ЦРБ 
66100 м. Балта, вул. Котовського, 197 
Директор - Шиян Тамара Анатоліївна 
Тел. (048-66) 2-16-05 
 
Березівська ЦРБ 
67300 м. Березівка, пл. Ген. Плієва, 3 
Директор - Віншель Тетяна Миколаївна 
Тел. (048-56) 2-03-24 
 
Білгород-Дністровська ЦРБ 
67700 с. Шабо, вул. Леніна, 48 
Директор - Сівачук Алла Василівна 
Тел. (048-49) 4-01-84 
 
Біляївська ЦРБ 
67600 м. Біляївка, вул. Гагаріна, 16 
Директор – Матієнко Галина Миколаївна 
Тел. (048-52) 2-15-79 
 
Болградська ЦРБ 
68700 м. Болград, вул. Поштова, 30 
Директор – Адамова Тетяна Анатоліївна 
Тел. (048-46) 4-33-24 
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Великомихайлівська ЦРБ 
67100 смт Велика Михайлівка, вул. Садова, 8 
Директор – Бабінчук Людмила Миколаївна 
Тел. (048-59) 2-14-61 
 
Іванівська ЦРБ 
67200 смт Іванівка, вул. Леніна, 95 
Директор – Синчук Олена Петрівна 
Тел. (048-54) 3-11-95 
 
Ізмаїльська ЦРБ 
68640 с-ще Суворове, вул. Леніна, 103 
Директор - Мушикова Тетяна Миколаївна 
Тел. (048-41) 4-44-95 
 
Кілійська ЦРБ 
68300 м. Кілія, вул. Леніна, 22 
Директор – Одородько Галина Василівна 
Тел. (048-43) 4-15-84 
 
Кодимська ЦРБ 
66000 м. Кодима, вул. Перемоги, 4 
Директор – Березовська Тетяна Олександрівна 
Тел. (048-67) 2-19-48 
 
Комінтернівська ЦРБ 
67500 смт Комінтернівське, вул. Комсомольська, 4 
Директор – Єремей Лариса Костянтинівна 
Тел. (048-55) 9-17-87 
 
Котовська ЦРБ 
66300 м. Котовськ, вул. 50-річчя Жовтня, 141 
Директор – Дюгаєва Світлана Миколаївна 
Тел. (048-62) 2-66-37 
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Красноокнянська ЦРБ 
67900 с-ще Красні Окни, вул. Першотравнева, 13 
Директор – Ратушняк Ольга Борисівна 
Тел. (048-61) 2-18-32 
 
Любашівська ЦРБ 
66502 смт Любашівка, вул. Радянська, 97 
Директор - Барська Любов Андріївна 
Тел. (048-64) 2-13-99 
 
Миколаївська ЦРБ 
67000 с-ще Миколаївка, вул. Леніна, 57а 
Директор – Зелінська Аксінія Олександрівна 
Тел. (048-57) 2-65-03 
 
Овідіопольська ЦРБ 
67800 м. Овідіополь, вул. Леніна, 242 
Директор - Хроменкова Валентина Михайлівна 
Тел. (048-51) 3-13-82 
 
Ренійська ЦРБ 
68800 м. Рені, парк Комсомольський, 159 
Директор – Коджа Галина Олександрівна 
Тел. (048-40) 4-21-94 
 
Роздільнянська ЦРБ 
67400 м. Роздільна, вул. Привокзальна, 4 
Директор - Тимчик Олена Іванівна 
Тел. (048-53) 3-17-13 
 
Савранська ЦРБ 
66200 м. Саврань, вул. Леніна, 20 
Директор - Стукаленко Світлана Арсентіївна 
Тел. (253) 3-13-45 
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Саратська ЦРБ 
68200 с-ще Сарата, вул. Котовського, 18 
Директор – Тимошенко Ірина Дмитрівна 
Тел. (048-48) 2-20-05 
 
Тарутинська ЦРБ 
68500 с-ще Тарутине, пр. Миру, 22 
Директор - Самойленко Валентина Володимирівна 
Тел.(048-47) 3-17-75 
 
Татарбунарська ЦРБ 
68100 м. Татарбунари, вул. Горького, 4 
Директор – Демченко Світлана Павлівна 
Тел. (048-44) 3-10-57 
 
Фрунзівська ЦРБ 
66700 с. Фрунзівка, вул. Леніна, 61 
Методист – Присяжнюк Ольга Григорівна 
Тел. (048-60) 9-10-98 
 
Ширяївська ЦРБ 
66800, смт Ширяєве, вул. Коробченка, 12 
Директор – Ізбаш Оксана Іванівна 
Тел. (048-58) 2-14-52 
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МУЗЕЇ ОДЕСИ 

АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ 
вул. Ланжеронівська, 4. Тел.: 722-01-71, 722-63-02 
Працює з 10.00 до 17.00. Вихідний день – понеділок 
Директор – Бруяко Ігор Вікторович  
 
 

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
вул. Гаванна, 4. Тел. : 725-52-02, 726-98-98 
Працює з 10.00 до 16.30. Вихідний день – п’ятниця 
Директор – Солодова Віра Володимирівна 
 
 

ЛІТЕРАТУРНИЙ МУЗЕЙ 
вул. Ланжеронівська, 2. Тел. : 722-33-70, 722-00-02 
Працює з 10.00 до 16.00. Вихідний день - понеділок 
Директор – Ліптуга Тетяна Іванівна 
 
 

ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ О.С.ПУШКІНА 
вул. Пушкінська, 13. Тел. : 725-10-34, 722-74-53  
Працює з 10.00 до 17.00. Вихідний день - понеділок 
Завідувач – Нирша Алла Михайлівна 
 
 

МУЗЕЙ ВОСКОВИХ ФІГУР 
вул. Рішельєвська, 4. Тел. 722-34-36 
Працює з 8.00 до 22.00 без вихідних днів 
Директор – Плехаш Артур Петрович 
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МУЗЕЙ ЗАХІДНОГО І СХІДНОГО МИСТЕЦТВА 
вул. Пушкінська, 9. Тел. : 722-48-15, 724-67-46 
Працює з 10.00 до 18.00. Вихідний день – середа 
Директор – Островський Володимир Іванович 
 
 

МУЗЕЙ ОСОБИСТИХ КОЛЕКЦІЙ О.В.БЛЕЩУНОВА 
вул. Польська, 19. Тел. 722-10-81, 725-04-53 
Працює з 10.00 до 18.00. Вихідний день – середа 
Директор – Остапова Світлана Іванівна 
 
 

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ 
вул. Софіївська, 5а. Тел. : 723-82-72, 723-10-98 
Працює з 10.30 до 17.00. Вихідний день – вівторок 
Директор – Поліщук Наталія Сергіївна 
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ТЕАТРИ ОДЕСИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА 
БАЛЕТУ 
пров. Чайковського, 1. Тел. 722-22-30 
Початок вистав о 18.00  
Директор – Бабіч Надія Матвіївна 
 
 

РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ А.ІВАНОВА 
вул. Грецька, 48. Тел. 722-72-50 
Початок вистав о 19.00  
Директор – Копайгора Олександр Євгенович 
 
 

ТЕАТР МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ ІМЕНІ М.ВОДЯНОГО 
вул. Пантелеймонівська, 3. Тел. 722-01-62 
Початок вистав о 18.30. Вихідний день – вівторок 
Директор – Редько Олена Григорівна 
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