
Правильні відповіді  
онлайн-вікторини про історичні факти м. Одеси 

№ Запитання Відповідь

1 Як називалося перше поселення на місці 
сучасної Одеси? Б Коцюбіїв або Коцюбей 

2
У 1878 році посаду міського голови 
отримав Григорій Маразлі. Скільки разів 
поспіль його обрали на цю посаду?

В 4

3 Сучасна головна вулиця Одеси отримала 
свою назву на честь іноземця… В Іспанець Хосе де Рібас

4 Скільки разів змінювалася назва вулиці 
Преображенська? В 7

5
У якому році через брак води у місті 
Одеса вперше відбулися перемовини з 
залізницею щодо перевезення до міста 
води у цистернах? 

А 1871

6
Що зробив губернатор Одеси граф 
Строганов, дізнавшись про плани 
спорудження пам’ятника Олександру 
Пушкіну?

А
Повідомив 

поліцмейстера про таке 
беззаконня  

7 На даху будинку за адресою 
Преображенська, 5 знаходиться: Б Маяк

8
В історичному центрі Одеси раніше 
вулиця Льва Толстого мала назву - 
Гулева. Чому саме така перша назва 
вулиці?

Б
На цій вулиці жив купець 
з таким прізвищем 



9 Червоний провулок в Одесі отримав 
назву через те, що: В

Через торгові заклади, які 
на ньому розташовані  

10 Назвіть адресу будинку, на даху якого 
спить кам’яний сфінкс. В Коблевська, 38 б

11
Як звати військового коменданта і 
градоначальника Одеси при імператорі 
Олександрі І, який вкрав свою наречену?

А Томас Кобле 

12

На будинку №4 по вулиці Базарній 
знаходяться  дві меморіальні дошки, 
одна з яких присвячена Євгену Петрову. 
Кому присвячена друга меморіальна 
дошка? 

Б Валентину Катаєву

13

Остання реконструкція будівлі театру 
опери та балету завершилася                  
31 грудня 1872 року. У ньому часто 
лунала італійська мова, а то і спів.                
Що сталося в ніч на 2 січня 1873 року?

Б Згоріла

14
Пам’ятник хвостатому злодієві 
знаходиться на даху будинку, 
розташованому на перехресті вулиць 
Буніна і Пушкінської. Що вкрав злодій?

Б В’язку сосисок

15 Одесит Соломон Роземблюм (Шломо) 
став прототипом: А Джеймса Бонда

16
Будівля, яка була спроектована так, щоб 
глушити всі розмови для збереження 
комерційної таємниці. Згодом ця будівля 
стала?

Б Філармонія

17
Гімназистка Віра Інбер порівнювала 
його з тонкою свічкою, погаслою на 
світанку.

А Воронцовський маяк

18
Ще на початку 18 століття на місці цієї 
вулиці Одеси протікала річка. Про яку 
вулицю йде мова?

Б Балківська

19 Що було розбито Феліксом, а не 
Йосипом. В Міський сад

20
У жовтні 1913 році в будинку Ісаковича 
був відкритий перший кінотеатр в Одесі. 
Який пам'ятник був споруджений біля 
цього будинку? 

В Сергію Уточкіну

21 Де у місті знаходиться найвідоміший 
Будинок-стіна? В

У Воронцовському 
провулку (мова йде про 

«плоскі будинки»)



22
На прохання Людовика XVIII він змінив 
всесильного Талейрана на посаді 
прем'єр-міністра Франції. Про кого йде 
мова?

Б Рішельє

23
Якою мовою вийшов у друк 1 квітня 
1820 року перший номер першої 
одеської газети?

В Французька

24
Про Одесу проспівано тисячі пісень. 
Найперша - ровесниця міста, яку 
співали:

А Українські чумаки

25
В Одесі кілька сотень видів рідкісних та 
давніх дерев. Де знаходиться дуб, який 
посадили козаки в 1792 році? 

В Проспект Шевченка

26

У 18 столітті це був один із численних 
хуторів, що оточували Одесу. Там 
селилися чорноморські козаки, учасники 
штурму фортеці Єні-Дунья. Зараз це 
частина Київського району Одеси. 

В Чубаївка

27
Кому у подарунок князь Михайло 
Воронцов розпорядився побудувати 
Потьомкінські сходи?

Б Дружині Єлизаветі

28
Ця вежа була названа в честь свого 
творця. Зараз в честь нього називається 
один із міських районів.

А

29 В
На Новому базарі (у ній 
вінчався І. Бунін) 

 
Башня Ковалевского

 

У цій церкві вінчався Нобелівський 
лауреат. Де вона була розташована до її 
знищення?



30
На місці однієї з цих зниклих будівель 
Одеси зараз стоїть її найвідоміша 
будівля.

А

31

В якому районі міста, в період оборони 
Одеси у 1941 році, під час Другої 
світової війни, одесити за сім днів 
побудували секретний аеродром для 69 
винищувального авіаційного полку?

А 5-7 станції Великого 
фонтану

32
Де на початку вересня 1941 року було 
випробування експериментальної моделі 
одеського «танку» «На истуг»?

Б Хутір Дальницький

33
Де в місті Одесі знаходиться пам’ятник 
жертвам Голокосту та Алея 
«Праведників миру»?

А У Прохоровському сквері

34
Вигнання румунських та німецьких 
окупантів з м.Одеси 10 квітня 1944 року 
здійснювали війська…

В ІІІ українського фронту

35
Меморіальний пояс слави від узбережжя 
села Григорівка до берегів Сухого 
лиману - це територія (під час Другої 
світової війни)… 

А Одеського оборонного 
району

Це старий міський театр. 
На його місці стоїть 
Оперний театр. 


